تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية

Daily Media Monitering Report for Helth Industry

اليوم  :الثالثاء

التاريخ 6 :أكتوبر 2020

2

Ω2020 ôHƒàcCG 6 - `g1442 ôØ°U 19 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15537) Oó©dG

IOÉ``«``≤``dG ¿ƒ``Ä``æ``¡``j ó``¡``©``dG »````dhh AGQRƒ``````dG ¢``ù``«``FQh ∂``∏``ª``dG
Ió``«``é``ª``dG ô```Hƒ```à```cCG ø```e ¢```SOÉ```°```ù```dG iô```cò```H á``jô``°``ü``ª``dG

.…ô°üªdG ¢ù«FôdG |

.ó¡©dG »dh ƒª°S |

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõe ƒëf
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f ó¡©dG
á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
¢ù«FQ »dƒHóe ≈Ø£°üe QƒàcódG ¬«NCG ≈dEG
É¡«a √ƒª°S ÉHô©e ,…ô°üªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée
.áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

.Ió«éªdG
¬«fÉ¡J Ö``«`WCG ø``Y É¡«a √ƒª°S Üô`` YCG
á``ë`°`ü`dG Qƒ``aƒ``ª``H ¬``à` eÉ``î` Ø` d ¬``JÉ``«` æ` ª` Jh
á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh
Gkó«°ûe ,QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥«≤°ûdG
äÉbÓY øe ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ™ªéj ÉªH
É¡H ™aódGh ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y Ió«Wh

.∂∏ªdG ádÓL |

ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
ó¡©dG »`` dh á``Ø`«`∏`N ∫BG ó``ª` M ø``H ¿É``ª`∏`°`S
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
¬«NCG ≈``dEG áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
¢ù«FQ »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa
∂``dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
ôHƒàcCG øe ¢SOÉ°ùdG Ωƒ``j iô``cP áÑ°SÉæªH

§HôJ »àdG áÑ«£dG äÉbÓ©dG ≥ª©H √ƒª°S
√ò¡d Ék«æªàe ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
.Qƒ£àdGh AÉªædG øe ójõªdG äÉbÓ©dG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
QƒàcódG ≈``dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒ``dG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »dƒHóe ≈Ø£°üe
.…ô°üªdG

∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M
¢ù«FôdG áeÉîa ≈``dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG
ô°üe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY
Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG
.Ió«éªdG ôHƒàcCG øe ¢SOÉ°ùdG
¬«fÉ¡J Ö``«`WCG ø``Y É¡«a ¬àdÓL Üô`` YCG
á``ë`°`ü`dG Qƒ``aƒ``ª``H ¬``à` eÉ``î` Ø` d ¬``JÉ``«` æ` ª` Jh
á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh
Gkó«°ûe ,QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥«≤°ûdG
§HôJ »àdG áÑ«£dG äÉbÓ©dG ≥ª©H ¬àdÓL
√ò¡d Ék«æªàe ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
.Qƒ£àdGh AÉªædG øe ójõªdG äÉbÓ©dG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
¢ù«FôdG áeÉîa ≈``dEG áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒ``dG
ô°üe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY
Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG
.Ió«éªdG ôHƒàcCG øe ¢SOÉ°ùdG
¬«fÉ¡J Ö``«` WCG ø``Y É``¡`«`a √ƒ``ª`°`S ô``Ñ`Y
á``ë`°`ü`dG Qƒ``aƒ``ª``H ¬``à` eÉ``î` Ø` d ¬``JÉ``«` æ` ª` Jh
á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh
Gkó«°ûe ,QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥«≤°ûdG

áμ∏ªªdG ô«Ø°S ™e ¢Vô©à°ùj á``«∏NGódG ôjRh
øjó∏ÑdG ø«H »``æeC’G ¿hÉ©àdG É«dÉ£jEG ió``d
¿hÉ©àdG è``eGô``H ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫Ó``N º``Jh
IójóL ¥É``aBG íàah ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H »æeC’G
≈∏Y πª©dG QÉ``WEG »a ∂``dPh ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫Ó``N
.∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ôjƒ£J
øY É«dÉ£jEG iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S ÜôYCG óbh
ºFGódG ¬∏°UGƒJ ≈∏Y á«∏NGódG ôjRƒd √ôjó≤Jh √ôμ°T
.∑ôà°ûªdG πª©dG ôjƒ£J ≈∏Y ¬°UôMh

¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
óªëe ô°UÉf QƒàcódG ¢ùeCG á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG
ájQƒ¡ªL ió``d øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S »°Tƒ∏ÑdG
.É«dÉ£jEG
IQÉØ°ùdG QhóH Gó«°ûe ,ô«Ø°ùdÉH ôjRƒdG ÖMQ óbh
äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤Jh ¿hÉ©àdG ¬``LhCG õjõ©J »a
.É«dÉ£jEG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ÉjÉYôd

ø«æ°ùª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

»``ë°üdGh »``YÉªàL’G »``°VGôàa’G ≈``≤à∏ªdG º``¶æJ á``«HƒæédG á``¶aÉëªdG

π°UGƒàªdG √ƒª°S ôjó≤Jh áÄØdG √òg
. ™ªàéªdG »a ºgQhOh º¡FÉ£©d
AÉ`` ah IQƒ`` à` `có`` dG äó`` ` cCG É``ª` c
áë°üdG õjõ©J IQGOEG ôjóe »àHô°ûdG
PÉîJG »a á«YƒàdG QhO õjõ©J á«ªgCG
ô``«`HGó``à`dGh á``«`FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` `LE’G
QÉÑc ájÉªëd á``eRÓ``dG á``jRGô``à`M’G
áeÉªμdG ¢ùÑd ∫ÓN øe ø«æWGƒªdG
πX »a …ó°ùédG óYÉÑàdG õjõ©Jh
.áëFÉédG

á«MÉf ø``e IQƒ``£`à`e äÉ``eó``N ≥``ah
. á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG äÉeóîdG
ÉæÑdG ó``ª` MCG ó``«`°`ù`dG ó```cCG É``ª`c
¿CG øjódGƒdG ájÉYQ á«©ªL ¢ù«FQ
øe áeƒμëdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG
CGóÑe »``a Ö°üæJ ΩÉ``ª`à`gGh á``jÉ``YQ
,ácGô°ûdGh á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG
øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S QhóH Gó«°ûe
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H »∏Y
√ƒª°S ¢UôMh á«HƒæédG á¶aÉëªdG
äÉLÉ«àMG á©HÉàeh π°UGƒàdG ≈∏Y

óYÉ°ùªdG π``«`cƒ``dG …ô``LÉ``¡`dG º``jô``e
áë°üdG IQGRh ¿CG áeÉ©dG áë°ü∏d
á«ë°üdG äÉ``eó``î` dG π``°` †` aCG Ωó``≤` J
áëjô°T º¡æeh ,™«ªédG πª°ûàd
á«ë°U á``jÉ``YQ ,ø``«`æ`WGƒ``ª`dG QÉ``Ñ`c
»``æ`Ñ`à`H Ió``«` °` û` e ,á`` «` `YÉ`` ª` `à` `LGh
äGQOÉ``Ñ`ª`dG ø``e ó``jó``©`dG á¶aÉëªdG
õjõ©àd á``«`©`ª`à`é`ª`dGh á``«`ë`°`ü`dG
.™ªàéªdG iód »YƒdG
IPÉ``à` °` SC’G äó`` `cCG É``¡`Ñ`fÉ``L ø``e
ájÉYôdG IQGOEG ô``jó``e Oƒ``ª`M ió``g
π``ª`©`dG IQGRh ¿CG á``«` YÉ``ª` à` L’G
≈``dEG ≈©°ùJ á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
QÉÑμd á«YÉªàL’G äÉeóîdG ºjó≤J
ájÉYôdG QhO π«gCÉJh ø«æWGƒªdG

≈`` dEG √ƒ``ª` °` S Gk ô``«` °` û` e ,º``¡` à` eÓ``°` S
¿É°†àMG ≈∏Y á¶aÉëªdG ¢``Uô``M
»ªdÉ©dG Ωƒ«dÉc á«ë°üdG äÉÑ°SÉæªdG
äGQOÉÑªdÉH ™aódG ±ó¡H ø«æ°ùª∏d
å``«`M á``«``YÉ``ª``à``L’Gh á``«` ë` °` ü` dG
áaÉc á«HƒæédG á¶aÉëªdG ôaƒà°S
á«FÉbƒdG äÉeÉªμdGh äÉeõ∏à°ùªdG
πX »`` a º``¡` à` eÓ``°` S ≈``∏` Y Ék ``XÉ``Ø``M
áaÉ°VE’ÉH ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
øeÉ°†àf{ ájƒYƒàdG á∏ªëdG ≈``dEG
»àdG ¿É``Wô``°`ù`dG áëaÉμªd zº``cÉ``©`e
»a Ö°üJ »``à`dGh ,Gk ô``NDƒ` e âæ°TO
»dÉgC’G óæY »ë°üdG »YƒdG π«©ØJ
.á¶aÉëªdG »a ø«æWGƒªdGh
IQƒàcódG äócCG ôNBG ÖfÉL øe

≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤` dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »`` dh
¢ù∏ée ¢``ù` «` Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG
º``jó``≤`J ≈``∏` Y á``°` ü` jô``M ,AGQRƒ`` ` ``dG
ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG äÉeóN π°†aCG
º``¡`Jó``fÉ``°`ù`eh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG QÉ``Ñ` μ` H
Gk ócDƒe ,áØ∏àîªdG äÉeóîdGh ºYódÉH
»a É¡àfÉμe É¡d áÄØdG √òg ¿CG √ƒª°S
≈∏Y á°üjôM á¶aÉëªdGh ,™ªàéªdG
»ah ,º¡FÉ£©d Gk ôjó≤J º¡H AÉØàM’G
É¡KQGƒJ »àdG äGOÉ©dG øe IOÉY ∂dP
º¡àjÉYQ ¿EGh ,OGó``LC’Gh AÉ``HB’G øY
∞∏àîe ø«H ácôà°ûe á«dhDƒ°ùe
.áμ∏ªªdG »a äÉ¡édG
ºYóH ßaÉëªdG ƒª°S OÉ``°` TCGh
¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG
Égƒæe ,á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG
Oƒ¡é∏d ¬à©HÉàeh ¬°UôëH √ƒª°S
á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG »a ádhòÑªdG
GócDƒe ,É``fhQƒ``c áëFÉL á¡LGƒªd
»æÑJ »a á∏°UGƒªdG á«ªgCG √ƒª°S
Oƒ¡L ø``e Rõ``©`J »``à`dG äGQOÉ``Ñ` ª` dG
PÉ``î`JG »``a á``«`Hƒ``æ`é`dG á``¶`aÉ``ë`ª`dG
ô«HGóàdGh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G áaÉc
™e ácGô°ûdÉH á``eRÓ``dG á``jRGô``à`M’G
.äÉ¡édG ∞∏àîe
á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S QÉ°TCGh
´É``Ñ` JG á`` «` `ª` `gCG ≈`` ``dEG á``«` Hƒ``æ` é` dG
ΩGõ``à`d’Gh á``jRGô``à`M’G äGAGô```LE’G
á``°` UÉ``Nh …ó``°``ù``é``dG ó``YÉ``Ñ` à` dÉ``H
¿É``ª`°`†`d ø``«` æ` WGƒ``ª` dG QÉ`` Ñ` `c ™`` e

بيانات الخبر

ï``«`°`û`dG ƒ``ª` °` S á`` jÉ`` YQ â``ë` J
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N
âeÉbCG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe
∫É``°` ü` J’G á``«`æ`≤`J ô``Ñ` Y á``¶`aÉ``ë`ª`dG
»``°` VGô``à` a’G ≈``≤` à` ∏` ª` dG »`` Fô`` ª` `dG
øeGõàj …òdG »ë°üdGh »YÉªàL’G
∂dPh ,ø«æ°ùª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ™e
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
á``ë`°`ü`dG IQGRhh á``«` YÉ``ª` à` L’G
.øjódGƒdG ájÉYôd øjôëÑdG á«©ªLh
≈°ù«Y ó«ª©dG ≈≤à∏ªdG »a ∑QÉ°T
,ßaÉëªdG Ö``FÉ``f …ô``°` Shó``dG ô``eÉ``K
…ôLÉ¡dG º«gGôHEG ºjôe IQƒàcódGh
,áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG
π``«`cƒ``dG ¥É``ë` °` SEG ó``dÉ``N ó``«` °` ù` dGh
Oó``Yh ,™ªàéªdG á«ªæàd óYÉ°ùªdG
áë°üdG IQGRƒ`` H ø«dhDƒ°ùªdG ø``e
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRhh
á«æeC’G äGQGOE’G øe OóY »∏ãªeh
ø«dhDƒ°ùªdGh á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒªdGh
.á¶aÉëªdG »a
áμ∏ªe ¿CG ≈``dEG √ƒª°S QÉ``°` TCGh
ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ``«`≤`H øjôëÑdG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
QhódGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμë∏d RQÉ``Ñ`dG
áØ«∏N ô«eC’G ódGƒdG »μ∏ªdG ƒª°ùdG
AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQRGDƒ`ª`Hh
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G

á«HGƒL ôμ``°T á«bôH ≈≤∏àj ∂∏ªdG
á«WGô≤ªjódG É``jQƒc ¢``ù«FQ øe
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
¿hh ≠fƒL º«c ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
,á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ÉjQƒc ájQƒ¡ªéd ádhódG ¿hDƒ°T áæéd ¢ù«FQ
iôcP áÑ°SÉæªH ¬«dEG ¬àdÓL É¡H å©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y GvOQ ∂dPh
.á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ÉjQƒc ájQƒ¡ªéd »æWƒdG Ωƒ«dG

ôμ``°T »à«bôH ≈≤∏àj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
√ó¡Y »dhh ø«eôëdG ΩOÉN øe ø«à«HGƒL
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ∂∏e Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
ΩOÉN ≈dEG √ƒª°S É¡H å©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y GvOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG
á«Hô©dG áμ∏ªª∏d »æWƒdG Ωƒ«dG iô``cP áÑ°SÉæªH ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG
.ájOƒ©°ùdG
√ôjó≤Jh √ôμ°T øY á«bôÑdG »a ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ÜôYCGh
áÑ«£dG √ƒª°S ôYÉ°ûe ºjôc ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
áë°üdG QƒaƒªH √ƒª°S ™àªj ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG ÓFÉ°S ,ábOÉ°üdG ¬JGƒYOh
.IOÉ©°ùdGh
á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J Éªc
øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe á∏KÉªe
ôjRh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »``dh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG

∫hGóL πjó©àH GQGôb Qó°üj ó¡©dG »dh
á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG OGƒªdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
áæ°ùd (14) ºbQ QGôb AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »dh
2007 áæ°ùd (15) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH á≤aôªdG ∫hGóédG πjó©J ¿CÉ°ûH 2020
≈dEG IójóL OGƒe áaÉ°VEÉH á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG OGƒªdG ¿CÉ°ûH
:¬«a AÉL ,É¡æe (4) ºbQ ∫hóL á«fÉãdG áYƒªéªdG OGƒe
:≈dhC’G IOÉªdG
(4) ºbQ ∫hóL (á«∏≤©dG äGôKDƒªdG) á«fÉãdG áYƒªéªdG ≈dEG ±É°†jh
äGôKDƒªdGh IQóîªdG OGƒªdG ¿CÉ°ûH 2007 áæ°ùd (15) ¿ƒfÉ≤dÉH ≥aôªdG
:¿Éà«dÉàdG ¿ÉJOÉªdG ,á«∏≤©dG
(Pregabalin) ø«dÉÑéjôÑdG (Gabapentin) ø«àæHÉHÉédG :á«fÉãdG IOÉªdG
¬H πª©jh ,QGô≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ -¬°üîj Éª«a πc- AGQRƒdG ≈∏Y
.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe

ó``¡``©``dG »```dƒ```d QGô`````b Qhó```°```U
áë``°üdG IQGRƒ``H ô``jó`e ø``«`«`©àH
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
áæ°ùd (25) ºbQ QGôb AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »dh
:¬«a AÉL áë°üdG IQGRh »a ôjóe ø««©àH 2020
:≈dhC’G IOÉªdG
äÉeóîdG IQGOE’ Gô``jó``e …OGhò`` dG ∞°Sƒj ¬∏dGóÑY ó«°ùdG øs«©oj
.áë°üdG IQGRƒH IófÉ°ùªdG
:á«fÉãdG IOÉªdG
ïjQÉJ øe ¬H πª©`ojh ,QGô≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ áë°üdG IôjRh ≈∏Y
n jh ,√Qhó°U
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô`°ûæ`o

…ô°üªdG Égô«¶f Åæ¡J ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
Ió``«éªdG ô``HƒàcCG ø``e ¢SOÉ``°ùdG iô``còH
á«bôH ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa âã©H
ájQƒ¡ªéH ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫É©dGóÑY »∏Y QƒàcódG ≈``dEG áÄæ¡J
ôHƒàcCG øe ¢SOÉ°ùdG Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe
.Ió«éªdG
»a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh áÑ«£dG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ª©H äOÉ°TCGh
Iô°†M π°†ØH ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H ä’ÉéªdG ∞∏àîe
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
ô°üe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa ¬``«`NCGh
.á≤«≤°ûdG á«Hô©dG
™e »fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢UôM äócCGh
ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd ,…ô°üªdG ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée
áeƒμMh IOÉ«b ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéd á«æªàeh ,ø«≤«≤°ûdG
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ÉÑ©°Th

ô``°üe Åæ¡j iQƒ``°ûdG
¢``ù`∏`é`e ¢``ù«FQ
اليوم

Ió«éªdG ôHƒ`à`cCالتاريخ
G ø`e ¢SOÉ`°ù`dG iôcò`H
á«bôH ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y å©H
الخبر
ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«FQ óªMCG ó«°S ∫É©dGóÑY »∏Y QƒàcódG ≈dEG áÄæ¡J
øe ¢SOÉ°ùdG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH
.Ió«éªdG ôHƒàcCG
á«îjQÉàdG äÉ``bÓ``©`dG ≥ª©H iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OÉ``°` TCGh
GócDƒe ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ™ªéJ »àdG Ió«WƒdGh Iõ«ªàªdG
õjõ©J ≈∏Y …ô°üªdG ÜGƒædG ¢ù∏ée ™e πª©dG á∏°UGƒe ≈∏Y ¢UôëdG
≈dƒªdG ÓFÉ°S ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ô«N ¬«a Éªd á«fÉªdôÑdG äÉbÓ©dG
ºjój ¿CGh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ßØëj ¿CG π``Lh õY
Ö©°ûdG ≈∏Y áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CGh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G áª©f É¡«∏Y
.AÉªædGh ô«îdÉH áª«μëdG ¬JOÉ«bh …ô°üªdG
ô°SÉj ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ å©H Éªc
.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ¿ÉÑ©°T

جهة النشر

¿Éª∏``°S AÉ``æ«ªH z…ô``ëÑdG í``°ùªdG IQGOE’{ »aÉ``°VEG ≈``æÑe ´hô``°ûe á«``°SôJ
ºFÉ≤dG ≈æÑªdG øe Üô≤dÉH ójóédG ≈æÑªdG ™≤jh
øe ¿ƒμªdG ≈æÑªdG øª°†àjh ,¿Éª∏°S AÉæ«e »a øFÉμdGh
ÖJÉμeh ,äÉYÉªàLG áaôZh ,ájQGOEG ÖJÉμe óMGh QhO
Éªc ,áÑMÉ°üªdG äÉeóîdG ¢†©Hh ,ø«ØXƒª∏d áMƒàØe
∫ÉªYCGh á«μ«fÉμ«ehô¡μdG ∫ÉªYC’G ´hô°ûªdG øª°†àj
.»ë°üdG ±ô°üdG

´hô°ûªdG ¿CÉH AÉæÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG ôjóe äOÉaCGh
í°ùªdG IQGOE’ ÖJÉμe ≈æÑe á``aÉ``°` VEG ≈∏Y πªà°ûj
É©Hôe Gô``à`e 240 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG áMÉ°ùªH …ôëÑdG
IOÉjRh ø«ØXƒª∏d áMGôdG ô«aƒJh πª©dG π«¡°ùJ ±ó¡H
…ôëÑdG í°ùªdG IQGOEG »ØXƒªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
.…QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG RÉ¡éH

¢SGôJ ácô°T ≈∏Y äGójGõªdGh äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée πÑb
128^166^340 â¨∏H áª«≤H ä’hÉ≤ª∏d á«ªdÉ©dG
áFÉeh ÉØk dCG ¿hô°ûYh ¿ÉªKh áFÉe) Ék«æjôëH GkQÉ``æ`jO
¿ƒ©HQCGh áFÉªKÓKh Ék«æjôëH GkQÉæjO ¿ƒà°Sh áà°Sh
∫ÓN ò«ØæàdG »a AóÑdG ºàj ¿CG ™bƒàªdG øeh ,(É k°ù∏a
.…QÉédG ô¡°ûdG

∫É¨°TC’G IQGRh É¡eó≤J »àdG äÉeóîdG QÉWEG »a
∞∏àîªd »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th
âMô°U ,á``«` eƒ``μ` ë` dG ô``«` Zh á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``Ä` «` ¡` dG
™jQÉ°ûe IQGOEG ôjóe ø«eCG ¬∏dGóÑY ºjôe á°Sóæ¡ªdG
AÉ°ûfEG ´hô°ûe á°übÉæe á«°SôJ ºJ ¬fCÉH IQGRƒdÉH AÉæÑdG
øe ¿Éª∏°S AÉæ«ªH …ôëÑdG í°ùªdG IQGOE’ »aÉ°VEG ≈æÑe
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ó¡©dG »dh á°SÉFôH ájOÉ«àY’G ¬à°ù∏L ó≤Y

≥«≤°ûdG âjƒμdG Ö©°Th áªjôμdG Iô°SC’G …õ©jh πMGôdG âjƒμdG ô«eCG ≈©æj AGQRƒdG ¢ù∏ée
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó``°üà∏d »Ñ£dG »``æWƒdG ≥jôØdG äÉ«``°UƒàH ó«≤àdG á∏``°UGƒe á``«ªgCG ó``«cCÉJ

≥jôØdG äÉª«∏©àd ø«ØdÉîªdG ™``e á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJÉH á«æ©ªdG äÉ``¡édG ¬Lƒj ó¡©dG »``dh
ÖFGô°†dG øe »∏NGódG øeC’G iƒbh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb äGOQƒà``°ùe AÉØYEG ¿CÉ°ûH QGôb ´hô``°ûe ≈∏Y á≤aGƒªdG

ÜÉ``gQE’G á``ëaÉμe »``a ájOƒ©``°ùdG Oƒ``¡L πc º``YO
äÉ``ÑdÉ£dGh á``Ñ∏£∏d ≥``«aƒàdG ¬``JÉ«æªJ ø``Y Üô``©j ¢``ù∏éªdG
ójóédG »°SGQódG ΩÉ©dG áÑ°SÉæªH ájQGOE’Gh á«ªjOÉcC’G äÉÄ«¡dGh
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ∫É``MCG :Ék ©°SÉJ
¿hDƒ`°`û`∏`d á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG ≈`` dEG
¿RGƒ``à` dGh á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á``«`dÉ``ª`dG
¿CÉ°ûH áë°üdG IôjRh Iôcòe »dÉªdG
á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG ÖjQóJ
ºJ É``ª` Hh Ió``fÉ``°` ù` ª` dG äÉ``eó``î``dGh
äGQÉ«îdGh Oó°üdG Gòg »a ¬≤«≤ëJ
±hô¶dG äÉjóëJ πX »a áMÉàªdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á«FÉæãà°S’G
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Gk ô°TÉY
áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y áeƒμëdG OQ ≈∏Y
QÉμàH’G ºYój »æWh õcôe ¿CÉ°ûH
OÉYCG Éª«a ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG »a
¿hDƒ`°`û`∏`d á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG ≈`` dEG
áeƒμëdG OQ á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
º``YO ¿CÉ` °` û` H á``Ñ` Zô``H ìGô`` à` `bG ≈``∏` Y
.ø«YôàîªdG

»JGòdG ô««°ùàdG èeÉfôH AGQRƒ`` dG
áë°üdGh á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
¿Éª°†dG ¿ƒfÉb ≈dG Gk OÉæà°SG á«dhC’G
ô``«`aƒ``J ≈`` `dEG ±OÉ`` `¡` ` dGh »``ë` °` ü` dG
IOƒL äGP á∏eÉμàe á«ë°U áeƒ¶æe
áeGóà°S’Gh áfhôªdÉH º°ùàJ á«dÉY
ájôëdG πØμJh QÉªãà°SÓd á``HPÉ``L
áeóîdG Ωó≤e QÉ«àNG »``a ™«ªé∏d
è``eÉ``fô``Ñ`dG »``æ`©`j É``ª` c ,á``«` ë` °` ü` dG
á«ë°U äÉ``eó``N ºjó≤àH Qƒ``cò``ª`dG
QÉWEG øª°V á«°ùaÉæàdÉH RÉàªJ ádOÉY
ÉªH ±Gô`` ` `WC’G π``c ¥ƒ``≤` M »``ª`ë`j
á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG á«£¨àdG ≥≤ëj
ádÉMEG ¢ù∏éªdG Qôbh ,áμ∏ªªdG »a
¢Vô¨dG Gò``¡`d á``Yƒ``aô``ª`dG Iô``cò``ª`dG
≈``dEG áë°ü∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ø``e
á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d á``jQGRƒ``dG áæé∏dG
.»dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh

º«∏©àdG IOƒ``L áÄ«¡d ôjQÉ≤J áKÓK
¢ù∏éªdG É¡«∏Y ≥``aGh Ö``jQó``à` dGh
ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G
øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S á``°`SÉ``Fô``H
¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f á``Ø`«`∏`N ∫BG ∑QÉ`` Ñ` `e
∫Ó``N ø``e ∂`` dPh AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
¢Vô¨dG Gò``¡`d á``Yƒ``aô``ª`dG Iô``cò``ª`dG
¢ù«FQ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh øe
º«∏©àdG IOƒ``L áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée
∫hC’G ôjô≤àdG øª°†àjh .ÖjQóàdGh
º«∏©àdG äÉ≤«Ñ£Jh äÉ°SQÉªe º««≤J
Iô``à`a ∫Ó`` N ó``©` H ø``Y Ö``jQó``à``dGh
»a (19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c áëFÉL
IOƒL º««≤J ∫ƒM »fÉãdGh ,Ω2020
´É°VhC’G »a á«°SQóªdG äÉ°SQÉªªdG
ô``jô``≤`à`dG å``dÉ``ã` dGh á``«`FÉ``æ`ã`à`°`S’G
.2020 ΩÉ©∏d áÄ«¡∏d …ƒæ°ùdG
¢``ù` ∏` é` e å`` `ë` ` H :Ék ` ` ` æ` ` ` eÉ`` ` `K

»Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd áªFÉ≤dG
≈``dEG áLÉëdG ¿hO ø``e π``Nó``dG ≈∏Y
πc ≈∏Y »FÉæãdG ¢VhÉØàdG IOÉ`` YEG
.IóM ≈∏Y á«bÉØJG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék °SOÉ°S
Ωƒ°Sôª∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y
AÉ°†YC’G áYGQRh π≤f ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H
,1998 áæ°ùd (16) º``bQ ájô°ûÑdG
.É``gQGó``°`UEÉ`H QGô`` b ´hô``°`û`e ô`` bCGh
§HGƒ°†dGh óYGƒ≤dG áëFÓdG º¶æJh
»a É¡YÉÑJG »¨Ñæj »àdG •hô°ûdGh
∂dPh AÉ°†YC’G áYGQRh π≤f äÉ«∏ªY
øe áYƒaôªdG Iô``cò``ª`dG Aƒ``°`V »``a
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
»dÉ©e É¡°VôY »àdGh á«©jô°ûàdGh
¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
.áæé∏dG
AGQRƒdG ¢ù∏ée óªàYG :Ék ©HÉ°S

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
Iô«°ùªH á≤∏©àªdG …QGRƒdG ¢ù∏éªdG
äÉ``«`°`Uƒ``à`dG ìGô`` à` `bGh ¢``ù`∏`é`ª`dG
øe ø``WGƒ``ª` dG äÉÑ°ùàμe IOÉ``jõ``d
.á«é«∏îdG ájOÉ°üàb’G áæWGƒªdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék ©HGQ
AÉ``Ø` YEG ¿CÉ`°`û`H QGô`` b ´hô``°`û`e ≈``∏`Y
øjôëÑdG ´É`` aO Iƒ``b äGOQƒ``à` °` ù` e
ÖFGô°†dG øe »∏NGódG øeC’G iƒbh
Aƒ°V »a ∂dPh á«côªédG (Ωƒ°SôdG)
øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG
.á«∏NGódG ôjRh
¢``ù` ∏` é` e ≥`` ` ``aGh :Ék ` `°` `ù` `eÉ```N
áμ∏ªe ΩÉ``ª` °` †` fG ≈``∏` Y AGQRƒ`` ` ``dG
IOó©àªdG IógÉ©ªdG ≈``dEG øjôëÑdG
á≤∏©àªdG ô«HGóàdG ≥«Ñ£àd ±GôWC’G
πcBÉJ ™æªd á«Ñjô°†dG äÉ«bÉØJ’ÉH
ìÉHQC’G πjƒëJh »Ñjô°†dG AÉYƒdG
õ``jõ``©`J ≈`` ` dEG á``«` bÉ``Ø` J’G ±ó`` ¡` `Jh
á«Ñjô°†dG πFÉ°ùªdG »``a ¿hÉ``©`à`dG
ò«Øæàd ádÉ©a á«dBG ≥∏N ≥jôW øY
áæeGõàe á≤jô£H áFQÉ£dG äGô«¨àdG
äÉ``«` bÉ``Ø` J’G á``μ`Ñ`°`T ô``Ñ` Y á``dÉ``©` ah

≥``aGh É``ª`«`a ,2007 áæ°ùd (15)
πjó©àH QGôb ´hô°ûe ≈∏Y ¢ù∏éªdG
º``bQ ¿ƒ``fÉ``≤`dÉ``H á``≤`aô``ª`dG ∫hGó``é` dG
OGƒ``ª`dG ¿CÉ°ûH 2007 áæ°ùd (15)
á«∏≤©dG äGô`` KDƒ` `ª` `dGh IQó``î``ª``dG
É¡«dG Ió``jó``L OGƒ``e áaÉ°VEÉH ∂``dPh
≥``aGh Éªc .áæé∏dG á«°UƒJ ≥``ah
¬àMôàbG QGô``b ´hô°ûe ≈∏Y Ék °†jCG
äGAGô`` ` LEG QGô`` `b π``jó``©`à`d á``æ`é`∏`dG
á`` `jhOC’G ±ô``°` U á``Ñ` bGô``eh º«¶æJ
.á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùªdGh
¢ù∏ée á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH :Ék «fÉK
ÖMÉ°U á°SÉFôH á«fóªdG áeóîdG
ÖFÉf ó``¡`©`dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
¢ù∏ée ≥``aGh ó≤a AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
áÄ«g º«¶æJ IOÉ`` YEG ≈∏Y AGQRƒ`` `dG
á«fhôàμd’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG
¢ù«FQ ÖFÉf áØ«Xh AÉ¨dEÉH ∂``dPh
»ª«¶æàdG π``μ` «` ¡` dG ø`` e …ò``«` Ø` æ` J
øe äGQGOEG á``KÓ``K π``≤` fh ,áÄ«¡∏d
≈dEG ø«JQGOEG É¡æe IQƒcòªdG áÄ«¡dG
áÄ«g ≈dEG IQGOEGh á«∏NGódG IQGRh
.ä’É°üJ’G º«¶æJ
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék ãdÉK
É«∏Y á`` `jQGRh áæéd π«μ°ûJ ≈``∏`Y
øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S á``°`SÉ``Fô``H
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe
á≤∏©àªdG ¿ƒÄ°ûdG á©HÉàªd AGQRƒ``dG
»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée Iô«°ùªH
á``°` SGQOh á``«`Hô``©`dG è``«`∏`î`dG ∫hó`` d
á``eÉ``©`dG äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dGh äÉ``¡` Lƒ``à` dG
πª©dÉH ≥∏©àj Éª«a øjôëÑdG áμ∏ªªd
ò«ØæJ á©HÉàeh ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG
ƒª°ùdGh ádÓédG ÜÉë°UCG äGQGô``b
äGQGô`` ` `bh ¢``ù` ∏` é` ª` dG ∫hO IOÉ`` ` b

äGAGôLE’G PÉîJÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG
äÉª«∏©à∏d ø«ØdÉîªdG ™e á«fƒfÉ≤dG
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG
≈∏Y Ék XÉØM ábÓ©dG äGP äÉ¡édGh
.™ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U
ºYO AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ó``cCG º``K
πμd É¡JófÉ°ùeh øjôëÑdG áμ∏ªe
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG Oƒ¡L
øeCÉa ÜÉgQE’G áëaÉμe »a á≤«≤°ûdG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG áeÓ°Sh
,CGõ``é`à`j ’ π``c ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`eh
øeCG á°SÉFQ ìÉéæH ¢ù∏éªdG Gk ó«°ûe
á«∏îH áMÉWE’G »a …Oƒ©°ùdG ádhódG
ájôμ°ùY äÉÑjQóJ â≤∏J á``«`HÉ``gQEG
¢Sôë∏d ™``bGƒ``e π`` NGO á``«`fGó``«`eh
¢ù∏éªdG Ék Hô©e , ¿GôjEG »a …QƒãdG
á«HÉgQE’G ä’hÉëªdG πc áfGOEG øY
áμ∏ªªdG áeÓ°Sh øeCG ±ó¡à°ùJ »àdG
.á≤«≤°ûdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Ö``MQ Égó©H
ΩÓ°ùdG ¥ÉØJG ≈∏Y »FÉ¡ædG ™«bƒàdÉH
ájQƒ¡ªL áeƒμM ø«H É``Hƒ``L »``a
äÉ``cô``ë` dG ø`` e Oó`` ` Yh ¿GOƒ`` °` `ù` `dG
¬``fCG ¢ù∏éªdG Gk ó``cDƒ``e ,áë∏°ùªdG
≈∏Y ô«Ñc RÉ``é`fEGh »îjQÉJ ¥ÉØJG
QGô``≤`à`°`S’Gh ø`` eC’G õjõ©J ≥``jô``W
.¿GOƒ°ùdG »a ΩÓ°ùdGh
øH ô°SÉj Qƒ``à`có``dG ≈`` dOCG ó``bh
¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y
¢ù∏ée ´É``ª` à` LG Ö``≤` Y AGQRƒ`` ` `dG
øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG AGQRƒdG
»FôªdG ∫É``°`ü`J’G á«æ≤J ôÑY ó``©`Ho
:»dÉàdG íjô°üàdÉH
»``a AGQRƒ`` ` ` `dG ¢``ù` ∏` é` e ô``¶` f
∫hó``L ≈``∏`Y á``LQó``ª` dG äGô``cò``ª` dG
äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH òîJGh ¬dÉªYCG
:»∏j Ée
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ≥``aGh :’k hCG
É¡∏μ°T »àdG áæé∏dG äÉ«°UƒJ ≈∏Y
ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
á©HÉàªd AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ájhOC’G ≈∏Y áHÉbôdG äÉ«°UƒJ ò«ØæJ
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ô``jRh á°SÉFôH
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée OÉ``°` TCGh ,»æWƒdG
äGAGô`` LEG ø``e áæé∏dG ¬JòîJG ÉªH
IQGOEG äÉ°SQÉªe í«ë°üàd ájQƒa
π«©ØJh á`` jhOC’G ±ô°Uh ¿hõîe
»a á``dAÉ``°`ù`ª`dGh áªcƒëdG äGhOCG
á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ«dó«°üdG
äÉ``«` dó``«` °` ü` dG º``jó``≤` J π``Ø` μ` j É``ª` H
≈∏YCG ≥ahh á«dÉY IOƒéH É¡JÉeóN
ájhOC’G ≈∏Y á°UÉNh ,áHÉbôdG äÉ«dBG
á``jhOC’G ô``aGƒ``J ¿Éª°Vh IQó``î`ª`dG
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG ø`` e ≈``°` Vô``ª` dG π``μ` d
AGQRƒdG ¢ù∏ée ∫ÉMCGh ,ø«ª«≤ªdGh
¿hDƒ`°`û`∏`d á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG ≈`` dEG
äÓjó©àdG á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
É``¡` dÉ``NOEG á``æ`é`∏`dG â``Mô``à` bG »``à` dG
¿CÉ` °` û` H ¿ƒ``fÉ``≤` H Ωƒ``°` Sô``ª` dG ≈``∏` Y
õ``cGô``ª`dGh ádó«°üdG áæ¡e º«¶æJ
1997 áæ°ùd (18) º``bQ á«dó«°üdG
º``bQ ¿ƒ``fÉ``≤` H Ωƒ``°`Sô``ª`dÉ``H ∫ó``©` ª` dG
OGƒªdG ¿ƒfÉbh 2015 áæ°ùd (20)
ºbQ á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢``SCGQ
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G
≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤` dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »`` dh
¢ù∏ée ¢``ù` «` Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG
…OÉ``«` à` Y’G ´É`` ª` `à` `L’G AGQRƒ`` ` ` dG
.AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G
QƒØ¨ªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈©fh
ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬∏dG ¿PEÉH ¬d
ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U
äó≤a å«M ,πMGôdG âjƒμdG ádhO
Gk óFÉbh Gk ô«Ñc Ék ª«YR ¬JÉaƒH á``eC’G
á«HôY á«é«∏N á``eÉ``bh Ék `«`fÉ``°`ù`fEG
πc ºjó≤J »a ¬JÉ«M ¢Sôc ,á«ªdÉYh
¬Ñ©°Th √ó∏H áeóîd ¬©°Sh »a Ée
á«Hô©dG á``eC’Gh ¿hÉ©àdG ¢ù∏éeh
¿CG ¢ù∏éªdG Gk ó``cDƒ` e ,á``«`eÓ``°`SE’Gh
¿GóLƒdG »a IódÉN π¶à°S √Gô``cP
PEGh .»ªdÉ©dGh »Hô©dGh »é«∏îdG
¢üdÉN øY AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Üô©j
áªjôμdG Iô°SCÓd ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J
»a á≤«≤°ûdG âjƒμdG á``dhO Ö©°Th
¢ù∏ée ôÑY ó≤a ,π``MGô``dG ó«≤ØdG
ÖMÉ°üd ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY AGQRƒdG
ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ô«eC’G ƒª°ùdG
á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG
Ék «æªàe ºμëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ áÑ°SÉæªH
ÉªH OGó°ùdGh ≥«aƒàdG πc √ƒª°ùd
âjƒμ∏d QÉ`` `gOR’Gh AÉªædG ≥≤ëj
.≥«≤°ûdG É¡Ñ©°Th
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Üô``YCG Égó©H
¬``JÉ``«` æ` eCGh ¬``JÉ``«`æ`ª`J ¢``ü` dÉ``N ø`` Y
äÉ``Ñ``dÉ``£``dGh á``Ñ` ∏` £` ∏` d ≥``«``aƒ``à``dG
á`` `jQGOE’Gh á``«` ª` jOÉ``cC’G äÉÄ«¡∏dh
πMGôªdGh äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîªH
ΩÉ``©` dG Aó`` H á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`H á``«`ª`«`∏`©`à`dG
2021/2020 ó``jó``é`dG »``°` SGQó``dG
Ék ≤aƒe Ék ` «` °` SGQO Ék ` eÉ``Y º``¡`d Ék «æªàe
¬Lhh ,≥«aƒàdGh ìÉéædÉH Ók ∏μe
»ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ¢ù∏éªdG
RGõ``à` YGh ô``jó``≤`J á«ëJ ø«ª∏©ª∏d
ºgOƒ¡L ≈``∏`Y ø«ª∏©ªdG ™«ªéd
»a IAÉæÑdG º¡JÉeÉ¡°SEGh IQó≤ªdG
á∏°UGƒe ≈∏Y IQOÉ≤dG ∫É«LC’G ≥∏N
±hô¶dG πX »a á°UÉN Iô«°ùªdG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` Ø` d á``«`FÉ``æ`ã`à`°`S’G
á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGôªà°SG ¿Éª°†d
äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG øe øWƒdG AÉæHC’
.á«°SGQódG πMGôªdG ∞∏àîe »a
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ó``cCG ∂``dP ó©H
äÉ«°UƒàH ó«≤àdG á∏°UGƒe á«ªgCG
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
¢üîj É``ª` «` a É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` Ø` d
øe á``∏` Mô``e π`` c »`` a äÉ``©` ª` é` à` dG
ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG πMGôe
¢†Øîd øjôëÑdG πLCG øe ΩGõàd’Gh
áë°U ßØëj ÉªH QÉ°ûàf’G ä’ó©e
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
™«ªédG »``∏`ë`J á``«` ª` gCÉ` H Ék ` gƒ``æ` e
á«æWƒdGh á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdÉH
»a Oô`` a π``μ`a ;á``∏` Mô``ª` dG √ò`` g »``a
™∏£°†j ∫hDƒ°ùe QhO ¬d ™ªàéªdG
óbh .QÉ°ûàf’G ä’ó©e ¢†ØN »a ¬H
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬``Lh
ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G

º¡ªμM »a øneh øjô°UÉ≤dG ∫GƒeCG ≈∏Y áj’ƒdG ¢ù∏ée π«μ°ûJ IOÉYEÉH GQGôb Qó°üj ó¡©dG »dh
QƒcòªdG ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG ájƒ°†Y Ióe ¿ƒμJ
.ójóéà∏d á∏HÉb ø«àæ°S
:áãdÉãdG IOÉªdG
±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh ≈∏Y
ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©ojh ,QGô≤dG Gòg ò«ØæJ
.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf

.»μjÉëdG óªMCG »∏Y π«∏édGóÑY ó«°ùdG -4
.IõªM ∞°Sƒj ±Éæe ¢Sóæ¡ªdG -5
.QƒØ°ü©dG óªMCG ï«°ûdG óªëe ó«°ùdG -6
.âÑ°S ºdÉ°S âÑ°S »LÉf ¢Sóæ¡ªdG -7
.»∏YõîdG ô°UÉf ø°ùM »∏Y ó«°ùdG -8
:á«fÉãdG IOÉªdG

بيانات الخبر

∫Gƒ`` `eCG ≈``∏` Y á`` j’ƒ`` dG ¢``ù`∏`é`e π«μ°ûJ OÉ``©``jo
∫ó©dG ô``jRh á°SÉFôH º¡ªμM »a ø``en h øjô°UÉ≤dG
:øe πox c ájƒ°†Yh ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
.êôa ¬∏dGóÑY É°VQ ó«°ùdG -1
.´õ¡ªdG óªMCG º°SÉL ó«°ùdG -2
.êGƒëdG ø°ùM º«gGôHEG ¢Sóæ¡ªdG -3

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
π«μ°ûJ IOÉ``YEÉ` H (15) º``bQ QGô``b AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
»a ø``en h øjô°UÉ≤dG ∫Gƒ`` eCG ≈∏Y á``j’ƒ``dG ¢ù∏ée
:¬«a AÉL ,º¡ªμM
:≈dhC’G IOÉªdG

..∂dP ∞dÉîj øe ∫É«M á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG

iô``cP áÑ``°SÉæe »``a á``«FÉbƒdG ô``«HGóàdÉH ΩGõ``àd’G ó``cDƒJ á``«∏NGódG IQGRh
∫RÉ``æªdG »``a äÉ``©ªéàdG á``eÉbEG Ωó``Yh ô``°TÉÑªdG å``ÑdG ∫Ó``N ø``e ø``«©HQC’G
,ô°TÉÑªdG åÑdG ôÑY áÑ°SÉæªdG AÉ«MEGh ,ºJBÉªdG §«ëe »a AGõY ÖcGƒe hCG äÉ©ªéJ
ÉXÉØM ,∂``dP ∞dÉîj øe ∫É«M á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` LE’G PÉîJG ºà«°S ¬``fCG ø«ë°Vƒe
¬Ñ∏£àJ »æWh Ö``LGh ™ªàéªdG áeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëªdG ¿CGh ,áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y
ΩGõàd’Gh É¡H ∫ƒª©ªdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’G º¡ØJ Öéjh ,á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG
¬∏dG ßØM .áëFÉédG √òg ô°ùëæJh AÉHƒdG Gòg ™aôj ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG ø«YGO ,É¡≤«Ñ£àH
.Aƒ°S πc øe É¡Ñ©°Th øjôëÑdG

áeÉbEG ΩóYh »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY ô°TÉÑªdG åÑdG á«æ≤J ∫ÓN øe ∂dPh
πμ°ûH ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ≈dEG áë°üdG IQGRh ôjQÉ≤J ô«°ûJ PEG ,∫RÉæªdG »a äÉ©ªéàdG
Ωõ©H ΩGõàd’G »°†à≤j Ée ,äÉ«aƒdG OóY »a ´ÉØJQGh AÉ°ùædGh ∫ÉØWC’G ø«H ®ƒë∏e
.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg ™e ∫hDƒ°ùªdG »WÉ©àdG QÉWEG »a QGô°UEGh
ÉgGóHCG »àdG á«dhDƒ°ùªdGh ¿hÉ©àdG ìhôd Égôjó≤J øY á«∏NGódG IQGRh âHôYCGh
…CG ™æe ∫ÓN øe ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdÉH ΩGõàd’G º¡fÓYEGh ºJBÉªdG ƒdhDƒ°ùeh AÉ°SDhQ

á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdÉH ™«ªédG »∏ëJ á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ó«cCÉJ Aƒ°V »a
¬H ™∏£°†j ∫hDƒ°ùe QhO ¬d ™ªàéªdG »a Oôa πc ¿CGh á∏MôªdG √òg »a á«æWƒdGh
äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG øe ∂dP ¬Ñ∏£àj Éeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ä’ó©e ¢†ØN »a
¿É«H Aƒ°V »ah ,»Ñ£dG ≥jôØdG ÉgôbCG »àdGh ,áëFÉédG QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G
,ø«©HQC’G iôcP áÑ°SÉæe ∫ÓN äÉ©ªéàdG ™æe ≈dEG »YGódGh ájôØ©édG ±ÉbhC’G IQGOEG
,áÑ°SÉæªdG AÉ«MEG »a á«FÉbƒdG ô«HGóàdÉH ΩGõàd’G IQhô°V á«∏NGódG IQGRh ócDƒJ
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:ájhOC’G ≈∏Y áHÉbôdG äÉ«°UƒJ ò«ØæJ á©HÉàªH áØ∏μªdG áæé∏dG

ø«°ùëJ π`````LCG ø```e á```jQƒ```Ø```dG äGAGô`````````LE’G ø```e á``Yƒ``ª``é``e PÉ```î```JG
á``«``fÉ``ª``∏``°``ù``dG á``«``dó``«``°``Uh …õ```cô```ª```dG ¿õ``î``ª``dG »```a äÉ``«``∏``ª``©``dG ô``«``°``S

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh |

.á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
áeÓ°ùdGh ø``eC’G Qƒëe πªà°TG ø«M »``a
iód øeC’G õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y á«àëàdG á«æÑdGh
øe ócCÉàdGh ,äÉ«dó«°üdGh ájõcôªdG ¿RÉîªdG
≥«Ñ£J ø``eh á«àëàdG á«æÑdGh ≈æÑªdG áeÓ°S
.πª©dG ¿Éμe »a áeÓ°ùdG ô«jÉ©e
á£îdG OƒæH ò«ØæJ ¿CG ≈∏Y áæé∏dG äó``cCGh
∫ÓN øe Oƒ°ûæªdG ±ó¡∏d ∫ƒ°UƒdG »a ºgÉ°ù«°S
IQGOEG äÉ«∏ªY áaÉc »a áæeBGh áë«ë°U äÉ°SQÉªe
äÉ«dó«°üdG ºjó≤Jh ,á``jhOC’G ±ô°Uh ¿hõîe
ájhOC’G ôaGƒJ ÖfÉL ≈dEG á«dÉY IOƒéH É¡àeóN
.≈°VôªdG áaÉμd

áª¶fCG π«©ØàH ¢UÉîdG á£îdG Qƒëe É``eCG
ΩGóîà°SG π«©ØJ OƒæH ≈∏Y πªà°TCG ó≤a á«fhôàμdEG
»ØXƒe ió``d äÉjôà°ûªdG ™Ñààd ∫É``©q ` a ΩÉ``¶`f
,¿hõîªdG äÉfÉ«H π«é°ùàd ájõcôªdG ¿RÉîªdG
AGhódG ±ô°Uh ¿hõîªdG IQGOE’ ΩÉ¶f ™°Vhh
á«fÉª∏°ùdG ™ªéªd á©HÉàdG äÉ«dó«°üdG ió``d
¿Éª°Vh ≥«bóàdG Qƒëe OƒæH â∏ãªJ Éª«a ,»Ñ£dG
¿õîªdG äÉ«∏ªY ≈``∏`Y ≥``«`bó``à`dG »``a IOƒ``é` dG
iô`` NC’G ΩÉ``°` ù` bC’Gh äÉ``«`dó``«`°`ü`dGh …õ``cô``ª` dG
≈∏Y »YƒÑ°SCG ≥«bóJ ò«ØæJ á«ªgCG ™e ,á«æ©ªdG
≥«bóàdG ∂dòch ,äGAGô``LE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ´ÉÑJG
áÄ«¡dG πÑb øe á«ë°üdG õcGôªdG äÉ«dó«°U ≈∏Y

OGƒªdG ∫hGóL øª°V (ÉμjQ’) ójƒæ«àæHÉHÉédG
§HGƒ°†dG õjõ©àdh á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG
±ô°üH º¡d ìƒª°ùªdG AÉÑWC’G äÉÄa ¢üîj Éª«a
äÉ°SÉ«°ùdG Qƒëe πªà°TG Éª«a ,á`` jhOC’G √ò``g
»a OGƒ``ª`dG Oô``Lh Ö«JôJ IOÉ`` YEG äGAGô`` `LE’Gh
∫É`` `NOEGh á«°ù«FôdG ¿RÉ``î` ª` dGh äÉ``«`dó``«`°`ü`dG
,¿hõ``î` ª` dG IQGOEG ΩÉ``¶` f »``a OGƒ``ª` dG äÉ``fÉ``«` H
πª©dG ô«°S äÉ«dBG ôjƒ£Jh äÉ°SÉ«°S ™°Vhh
ájõcôªdG ¿RÉîªdGh á«°ù«FôdG á«dó«°üdG »a
á``©` LGô``eh ,ø``«` Ø` Xƒ``ª` dG Ö`` jQó`` Jh á``«` Yô``Ø` dGh
±ÓJG ¿CÉ°ûH äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG åjóëJh
.á©Lôà°ùªdG áHÉbô∏d á©°VÉîdG OGƒªdG

.á«dõæªdG äÉÑ∏£dG ΩÓà°S’
ÖfÉL »``a äÉæ«°ùëàdG â∏ª°T ø``«`M »``a
äÉ«dó«°üdG π«¨°ûJ äÉ°SÉ«°ùdGh äGAGô```LE’G
∫GƒW áYÉ°S 24 á«LQÉîdG äGOÉ«©∏d á©HÉàdG
AGhódG º«∏°ùJ á°SÉ«°S ≥«Ñ£Jh ,´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG
´ÉLôà°S’ á``«`dBG ™``°`Vhh ,»dó«°üdG ø``e §≤a
á«LQÉîdG äGOÉ«©∏d á``jhOC’G ±ô°Uh ,á``jhOC’G
.ø««∏NGódG ≈°VôªdG á«dó«°U øe
OƒæH ≈∏Y äÉ©jô°ûàdG Qƒ``ë`e πªà°ûjh
õjõ©àd á«fƒfÉb äÓjó©J OGóYEG ≈∏Y πª©dG »g
,äÉ``Hƒ``≤`©`dG ó``jó``°`û`Jh á`` ` jhOC’G ≈``∏`Y á``HÉ``bô``dG
á«FGhódG áYƒªéªdG êGQOE’ äGQGô``b QGó``°`UEGh

â∏ª°T å«M …õcôªdG ¿õîªdG »``a äÉ«∏ª©dG
äÉbhCG á©LGôe :»∏j Ée »JÉ«∏ª©dG ÖfÉédG »a
äÉ``bhCG »a OGƒ``ª`dG ΩÓà°SG ºà«°S å«M πª©dG
,ájhó«dG äÉÑ∏£dG ºjó≤J á«∏ªY ∞bhh ,IOóëe
™HÉJ ∞Xƒe OƒLƒH ’EG OGƒ``ª`dG º«∏°ùJ Ωó``Yh
»a ájQGôªà°S’Gh AóÑdGh ,ájõcôªdG ¿RÉîª∏d
ø«ØXƒªdG ÖjQóJ ™e ,πª©dG ô«°S ≈∏Y ≥«bóàdG
ø``eC’G ÖfÉL »``a É``eCG ,äÉ°SÉ«°ùdG ´É``Ñ`JG ≈∏Y
™bƒe ió``d ø`` eC’G õjõ©J â∏ª°ûa á``eÓ``°`ù`dGh
º¡d ìô°üe ô«¨∏d ìÉª°ùdG ΩóYh OGƒªdG º«∏°ùJ
á«∏ªY óæY øeC’G ∫ÉLQ OƒLh á«ªgCGh ,∫ƒNódÉH
øe ócCÉàdGh ,OGƒ``ª`dG øe ¢ü∏îàdG hCG ±Ó``JE’G
.áeÓ°ùdG ô«jÉ©e ≥«Ñ£J
IòîàªdG ájQƒØdG äGAGôLE’G âfÉc ø«M »a
á«fÉª∏°ùdG á«dó«°U »a äÉ«∏ª©dG ô«°S ø«°ùëàd
™jRƒJ IOÉ``YEG :»∏j Ée »JÉ«∏ª©dG ÖfÉédG »a
á«dó«°üd êÓ©dG ´ƒf Ö°ùM á``jhOC’G Ö«JôJh
á``«`LQÉ``î`dG äGOÉ``«` ©` dGh ø``«` ∏` NGó``dG ≈``°`Vô``ª`dG
™``bƒ``e ¢``ü`«`°`ü`î`Jh ,…õ``cô``ª` dG π``«` °` Uƒ``à` dGh
±ô°üdG äGP OGƒ``ª`dGh á``jhOC’G øjõîàd Oóëe
øcÉeC’G ô«Z »a ájhOC’G øjõîJ ∞bhh ,»dÉ©dG
¢UÉN ¿É``μ` e ¢ü«°üîJh ,É``¡` d á°ü°üîªdG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∞«∏μJ ≈∏Y Ak ÉæH
ó¡©dG »``dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
¿Éª∏°S ï«°ûdG á°SÉFôH áæéd π«μ°ûàH ,AGQRƒdG
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ô``jRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH
»°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh øe πc ájƒ°†Yh »æWƒdG
AÉHô¡μdG ¿hDƒ` °` T ô`` jRhh ÜGƒ``æ` dGh iQƒ``°`û`dG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG Öàμe øY ø«∏ãªeh AÉªdGh
¢ù∏éªdGh á«∏NGódG IQGRhh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
,á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉ``eó``î`dGh áë°ü∏d ≈``∏` YC’G
ájQƒØdG äGAGô`` `LE’G PÉ``î`JG ø``e ócCÉàdG ≈dƒàJ
ádAÉ°ùªdGh áªcƒëdG å«M øe ájhOC’ÉH á≤∏©àªdG
™«ÑdGh ™jRƒàdGh øjõîàdG äÉWGôà°TG áaÉch
á``©`LGô``eh ,IQó``î` ª` dG á``°`UÉ``Nh ,á``©` LGô``ª` dGh
.ábÓ©dG äGP áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG
áYƒaôªdG äÉ«°UƒàdG ¿CG áæé∏dG äócCG ó≤a
¢ùeG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée É``gô``bCG »àdGh É¡∏Ñb øe
áMôà≤ªdG á«fƒfÉ≤dG äÓjó©àdG ádÉMEG »a â∏ãªJ
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ` °` û` ∏` d á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG ≈`` dEG
QGó°UEG ≈∏Y á≤aGƒªdGh ,á°SGQó∏d á«©jô°ûàdGh
IójóL IQó``î`e OGƒ``e êGQOEG ¿CÉ°ûH äGQGô``≤` dG
á«æ©ªdG äGQGô`` ≤` `dGh á``«`dÉ``ë`dG ∫hGó``é``dG ≈`` dEG
äGô°†ëà°ùªdGh ájhOC’G ±ô°U áÑbGôe º«¶æàH
äÉ«dBG ≥«Ñ£Jh ,∫hGó``é` dG √ò``g »a á«dó«°üdG
π«©ØJ ÖfÉL ≈dEG ,ájhOC’G øjõîJh ±ô°U §Ñ°V
.ájhOC’G øjõîJh ±ô°U IQGOE’ πeÉμàe ΩÉ¶f
≥«bóàdG èFÉàf Rô``HCG øY áæé∏dG âØ°ûch
ájhOC’G øjõîJh ±ô°üH á«æ©ªdG ΩÉ°ùbC’G ≈∏Y
∫ÓN øe âªJ »àdGh É¡d á©HÉàdG äGAGô``LE’Gh
,»æ≤àdG ÖfÉédG á°SGQOh ,á«°û«àØàdG äGQÉjõdG
¬«∏Yh ,äGAGô``LE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ≈∏Y ´ÓW’Gh
äÉ«∏ªY ô«°S ø«°ùëàd ájò«ØæJ á£N ™°Vh ºJ
äÉ``«`dó``«`°`ü`dG »``a á`` ` `jhOC’G ø``jõ``î` Jh ±ô``°` U
»g QhÉ``ë``e á``°`ù`ª`N ø``e ¿ƒ``μ` à` J á``«`eƒ``μ`ë`dG
π«©ØJh ,äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdGh ,äÉ©jô°ûàdG
,IOƒédG ¿Éª°Vh ≥«bóàdGh ,á«fhôàμdEG áª¶fCG
.á«àëàdG á«æÑdGh áeÓ°ùdGh øeC’Gh
ò«Øæàd ≥``jô``a ∞«∏μàH áæé∏dG â``eÉ``b ó``bh
ô«°S ø``«`°`ù`ë`à`H ¢``ü`à`î`J á`` jQƒ`` a äGAGô`` ` ` LEG

zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó«cCÉJ

Ö```JGhô```dG º````YO ø```e Ió``«``Ø``à``°``ù``ª``dG äÉ```YÉ```£```≤```dG ø``∏``©``J zπ```ª```©```dG{
äÉ``YÉ``£``b 6 »````a ø````WGƒ````e ∞``````dCG 23 ø````e ô````ã````cCG Ö```````JGhQ ø````e ٪50 ™```aó```H π``Ø``μ``à``dG

.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh |

äÉ``æ``«``eCÉ``à``dG ≈`````dEG º``Yó``∏``d á``≤``ë``à``°``ù``ª``dG äBÉ``°``û``æ``ª``dG
á``ª``FÉ``b á````dÉ````MEG
بيانات الخبر

ô¡°T π```c ø```e ™````HGô````dG ´ƒ```Ñ```°```SC’G ∫Ó````N º```Yó```dG ≠``dÉ``Ñ``e π``jƒ``ë``à``d
äÉYÉ£≤dG »a áØæ°üªdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG
.ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ øe Gk Qô°†J ôãcC’G
,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ó``cCGh
ó©Hh ,IQGRƒdG ¿CG ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL
äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdGh QhÉ°ûàdG
á≤ëà°ùªdG äBÉ°ûæªdG áªFÉb ádÉMEÉH Ωƒ≤à°S ábÓ©dG
≈dEG ºYó∏d IOóëªdG á£°ûfC’Gh äÉYÉ£≤dG øª°V
≠dÉÑe πjƒëàd »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
πc øe ™HGôdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN äBÉ°ûæªdG ≈dEG ºYódG
¢UôM QÉWEG »a »JCÉj ºYódG Gòg ¿CG ≈dEG Ék àa’ ,ô¡°T
ø««æjôëÑdG ∞FÉXh ájÉªM õjõ©J ≈∏Y áeƒμëdG
QGô≤à°S’G ¿Éª°†d ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG
»°û«©ªdG iƒà°ùªdÉH ¢SÉ°ùªdG ΩóYh áeGóà°S’Gh
Qƒëe »æjôëÑdG øWGƒªdG π©L ≈∏Y ø«æWGƒª∏d
¬°ùØf ¥É«°ùdG »a Gk ó«°ûe ,ájƒªæàdG É¡JGQOÉÑe
IQGRƒ```dG ™``e º``¡`fhÉ``©`J ≈``∏`Y π``ª`©`dG ÜÉ``ë`°`UCÉ`H
ádÉª©dG QGô≤à°SG ≈∏Y á¶aÉëªdÉH º¡eGõàdGh
.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a á«æWƒdG

ø««æjôëÑdG Ö``JGhQ º``YO ≈dƒàà°S »YÉªàL’G
¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°ûH ø«∏eÉ©dG
øe %50 ≈°übCG óëH áëFÉédG øe Gk Qô°†J ôãcC’G
¥hóæ°U äGQƒah øe ∂dPh ,¬«∏Y øeDƒªdG ôLC’G
πeÉ©dG ¿ƒ``μ`j ¿CG ≈∏Y ,π£©àdG ó°V ø``«`eCÉ`à`dG
ájÉ¡æH ¬«∏Y øeDƒe ºYódÉH ∫ƒª°ûªdG »æjôëÑdG
øjòdG ø««æjôëÑdG øe hCG ,2020 ôÑªàÑ°S ô¡°T
èeÉfôÑdG ≥jôW øY º¡«∏Y ø«eCÉàdGh º¡Ø«XƒJ ºàj
≥Ñ°ùj …òdG ô¡°ûdG ájÉ¡f ≈àM ∞«Xƒà∏d »æWƒdG
.±ô°üdG ïjQÉJ
Ék «æjôëH Ék æWGƒe (88^623) OÉØà°SG ó``bh
∫ÓN ºYódG øe ICÉ°ûæe (11^922) »a ¿ƒ∏ª©j
á«fÉãdG á∏MôªdG »a OÉØà°SG Éªæ«H ,≈dhC’G á∏MôªdG
(11^118) »``a ¿ƒ∏ª©j Ék «æjôëH (60^207)
øe %50 ºYO øe IQô°†àªdG äÉYÉ£≤dG »a ICÉ°ûæe
øe ôãcCG ó«Øà°ùj ¿G Qô≤ªdG øeh .ÖJGôdG »dÉªLEG
ÖJGôdG »dÉªLEG øe %50 ºYO øe øWGƒe ∞dCG 23
øe ICÉ°ûæe ±’BG á©HQCG øe ôãcCG »a ¿ƒ∏ª©j øªe

äôKCÉJ hCG Ék «FõL hCG Ék «∏c É¡«a πª©dG ∞bƒJ »àdG
πμ°ûH áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ácôëH ájôgƒL IQƒ°üH
ø«∏eÉ©dG QƒLCÉH AÉaƒdG ≈∏Y É¡JQób ≈∏Y ôKDƒj
ádÉª©dG ≈∏Y á¶aÉëªdÉH Ωõà∏J ¿CG ≈∏Y ,É¡jód
Iôàa ∫Gƒ``W É¡jód ø«∏eÉ©dG á«æWƒdG QOGƒ``μ`dGh
áÑ°ùædG ™aóH ΩGõàd’G ≈dEG áaÉ°VEG ,»dÉªdG ºYódG
ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG QƒLCG øe á«≤ÑàªdG
±ô°üH ΩGõàd’Gh ,»dÉªdG ºYódG Iôàa ∫GƒW É¡jód
±ô°üd IQô≤ªdG ó«YGƒªdG »a á∏eÉc ∫Éª©dG QƒLCG
≥ëà°ùªdG »æjôëÑdG πeÉ©dG ¿ƒμj ¿CGh ,QƒLC’G
¿ƒfÉb ÖLƒªH º¡«∏Y øeDƒªdG øe Qƒ``LC’G ºYód
¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G ø«eCÉàdG
ôÑªàÑ°S ô¡°T ájÉ¡f ≈àM 1976 áæ°ùd (24) ºbQ
ºJ ø``jò``dG ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG ø``e hCG ,2020
èeÉfôÑdG ≥jôW øY º¡«∏Y ø«eCÉàdGh º¡Ø«XƒJ
≥Ñ°ùj …òdG ô¡°ûdG ájÉ¡f ≈àM ∞«Xƒà∏d »æWƒdG
.±ô°üdG ïjQÉJ
ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG ôjRƒdG ±É°VCGh

á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh Qó°UCG ó≤a ,ábÓ©dG äGP
¬dÓN ø``e Oó`` M Ék `jò``«`Ø`æ`J Gk QGô`` ` b á``«`YÉ``ª`à`L’G
áëFÉL äÉ«YGóJ øe Gk Qô°†J ôãcC’G äÉYÉ£≤dG
Qƒ``LC’ »dÉªdG ºYódG ≥ëà°ùJ »àdGh ,É``fhQƒ``c
ôØ°ùdG äÉeóN ´É£b ,»gh ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG
¬«aôàdG ´É£bh ,¥OÉæØdGh áMÉ«°ùdGh ¿Gô«£dGh
¢VQÉ©ªdGh äGôªJDƒªdG º«¶æJh äÉªæ«°ùdGh
,á``«`∏`ë`ª`dG ∞``ë` °` ü` dGh äÉ``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG äÉ`` YÉ`` bh
,äGQÉ«°ùdG ô«LCÉJ äÉ``cô``°`Th π≤ædG äÉ``cô``°`Th
äÉfÉ°†ëdG πãe ÖjQóàdGh π«gCÉàdGh º«∏©àdGh
º«∏©àdGh Ö``jQó``à`dG ógÉ©eh ∫É``Ø` WC’G ¢``VÉ``jQh
™«ÑdG ´É£b ≈dEG áaÉ°VEG ,ø«bÉ©ªdG π«gCÉJ õcGôeh
,(á«dõæªdGh á«FGò¨dG OGƒªdG ™«H ô«¨d) áFõéàdÉH
.ºYÉ£ªdG ´É£bh
»àdG äÉ``WGô``à` °` T’G ≈```dEG ô``jRƒ``dG QÉ`` °` `TCGh
QƒLC’ »dÉªdG ºYó∏d äBÉ°ûæªdG ≥ëà°ùJ É¡ÑLƒªH
»àdGh áÄØdG √ò``g øª°V ø««æjôëÑdG ∫É``ª`©`dG
äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG øe ¿ƒμJ ¿CG øª°†àJ

ø«æK’G Ωƒ``j á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L »``a AGQRƒ`` dG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ,»°VÉªdG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
ø««æjôëÑdG ÖJGhQ øe %50 ™aóH πØμàdG ójóªàd
äÉYÉ£≤∏d ¢UÉîdG ´É£≤dG »``a º¡«∏Y øeDƒªdG
≥∏¨dG øe »fÉ©J ∫GõJ ’ »àdGh ,Gk Qô°†J ôãcC’G
øe GkAóH ô¡°TCG ô¡°TCG áKÓK Ióe »FõédGh »∏μdG
Ö°ùëH ∂dPh ,2020 ôÑª°ùjO ≈àM ôHƒàcCG ô¡°T
,¿CÉ°ûdG Gò``g »a IQô≤ªdG §HGƒ°†dGh •hô°ûdG
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d Gk ò«ØæJ »JCÉj …òdGh
äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«Mƒàd »a
≈∏Y ßaÉëj ÉªH (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
»a ø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``eÓ``°` Sh á``ë`°`U
èeGôH QGôªà°SG ™e …RGƒàdÉH ,øjôëÑdG áμ∏ªe
á«ªæàdG »YÉ°ùªd É≤k «≤ëJ É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG
¥Gƒ°SC’G »a ádƒ«°ùdG ï°V á∏°UGƒeh áeGóà°ùªdG
ôãcC’G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG OÉæ°SEGh á«∏ëªdG
¢UôMh ,.ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ øe GkôKCÉJ
øe IôKCÉàªdG äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ºYO ≈∏Y ¬àdÓL
.áëFÉédG √òg
™aO ójóªàH πØμàdG QGô``b ¿EG ¿Gó«ªM ∫É``bh
»a º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG ÖJGhQ øe %50
,á≤HÉ°ùdG äGQGô≤∏d Gk OGóàeG AÉL ¢UÉîdG ´É£≤dG
ÖJGhôdG ™aóH áeƒμëdG πØμJ âæª°†J »àdGh
¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ø«æWGƒª∏d á∏eÉμdG
,ƒ``jÉ``eh ,π``jô``HCG) ≈`` dhC’G á``KÓ``ã`dG ô``¡`°`TC’G Ió``e
ø«æWGƒªdG Ö``JGhQ øe %50 ™aO ºK ,(ƒ«fƒjh
,ƒ«dƒj ô¡°TC’ IQô°†àªdG äBÉ°ûæªdG »a ø«∏eÉ©dG
QGô≤dG Gòg ≈``dEG áaÉ°VEG ,ôÑªàÑ°Sh ,¢ù£°ùZCGh
%50 ™aóH áeƒμëdG πØμàJ ¬ÑLƒªH …òdG ójóédG
äBÉ°ûæªdG »a ø«∏eÉ©dG ø«æWGƒªdG Ö``JGhQ øe
,Gk Qô°†J ôãcC’G äÉYÉ£≤dG »a ¢UÉîdG ´É£≤dÉH
,»FõédG hCG »∏μdG ≥∏¨dG øe »fÉ©J ∫GõJ ’ »àdGh
.É¡dÉªYCG QGôªà°SG »a áHƒ©°U ¬LGƒJh
,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG Qhó°U Aƒ°V »ah
á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG ó©Hh

∫ƒM zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó``«`cCÉ`J
Qƒ``LCG º``YO ø``e Ió«Øà°ùªdG äÉYÉ£≤dG AÉ``ª`°`SCG
øe %50 ™``aó``H πØμàdÉH ø««æjôëÑdG ∫É``ª`©`dG
´É£≤dG »a º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG Ö``JGhQ
ô¡°TCG áKÓK Ióe Gk Qô°†J ôãcC’G äÉYÉ£≤∏d ¢UÉîdG
,2020 ôÑª°ùjO ≈àM ô``Hƒ``à`cCG ô¡°T ø``e GkAó`` H
π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ø∏YCG
äÉ«YGóJ øe GQô°†J ôãcC’G äÉYÉ£≤dG ¿Gó«ªM
»dÉªdG ºYódG ≥ëà°ùJ »àdGh ,É``fhQƒ``c áëFÉL
øe øjó«Øà°ùªdG ø««æjôëÑdG ∫É``ª`©`dG Qƒ`` LC’
≥«°ùæàdG ó©Hh ,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG Qhó°U
,ábÓ©dG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e QhÉ°ûàdGh
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh Qó``°`UCG ó≤a
ôãcC’G äÉYÉ£≤dG ¬dÓN øe OóM Ék jò«ØæJ Gk QGô``b
´É£b :»gh ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ øe Gk Qô°†J
,¥OÉæØdGh áMÉ«°ùdGh ¿Gô«£dGh ôØ°ùdG äÉeóN
äGôªJDƒªdG º«¶æJh äÉªæ«°ùdGh ¬«aôàdG ´É£bh
∞ë°üdGh ,äÉÑ°SÉæªdG äÉ``YÉ``bh ¢``VQÉ``©`ª`dGh
ô«LCÉJ äÉ``cô``°` Th π``≤`æ`dG äÉ``cô``°` Th ,á``«`∏`ë`ª`dG
πãe ÖjQóàdGh π«gCÉàdGh º«∏©àdGh ,äGQÉ«°ùdG
ÖjQóàdG ógÉ©eh ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh äÉfÉ°†ëdG
≈dEG áaÉ°VEG ,ø«bÉ©ªdG π«gCÉJ õcGôeh º«∏©àdGh
á«FGò¨dG OGƒªdG ™«H ô«¨d) áFõéàdÉH ™«ÑdG ´É£b
.ºYÉ£ªdG ´É£bh ,(á«dõæªdGh
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh OÉ``°`TCGh
Iô°†M QGó°UEÉH ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
(30) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
Ωƒ°SôªdG ≈``dG ójóL óæH áaÉ°VEÉH 2020 áæ°ùd
øe áÑ°ùf OGó°ùd ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿ƒfÉ≤H
ÖLƒªH º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG QƒLCG
√QGó≤e ≈°übCG óëH »YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb
»a ∂`` dPh ,¬``Ñ`Lƒ``ª`H ø``eDƒ` ª` dG ô```LC’G ø``e %50
¢Shô«a äÉ«YGóJ øe Gk Qô°†J ôãcC’G äBÉ°ûæªdG
iód πé°ùJ »àdG z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc
•hô°û∏d Ék ≤ah á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
Ióe ¿ƒμJh ,IQGRƒ``dG ÉgOóëJ »àdG §HGƒ°†dGh
ôHƒàcCG ô¡°T ø``e Gk QÉ``Ñ`à`YG ô¡°TCG áKÓK OGó°ùdG
.2020
¢UôM ¢ùμ©j Ωƒ°SôªdG ¿G ¿Gó«ªM ó``cCGh
≈∏Y ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ``dG π``gÉ``Y ió``Ø` ª` dG π``gÉ``©` dG
ø«æWGƒªdG ∫Éª©dG ¬FÉæHC’ »Ø«XƒdG QGô≤à°S’G
á°UÉNh ,¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe ∞∏àîe »a
âbƒdG ¢ùØf »ah ,Gk Qô°†J ôãcC’G äÉYÉ£≤dG »a
á«dÉªdG OQGƒ``ª` ∏` d π``ã` eC’G ΩGó``î` à` °` S’G ¢ùμ©j
πX »a π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¢†FÉa øe áMÉàªdG
√òg ÖÑ°ùH ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ±hô¶dG √ò``g
,äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh áëFÉédG
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG π°†ØH ¬fCG ≈dEG Ék àa’
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°` U á``°` SÉ``Fô``H á``eƒ``μ` ë` dG Oƒ``¡` Lh
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dG º¶©e äRhÉéJ ó≤a ,AGQRƒdG
ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóàdG øjôëÑdG áμ∏ªe »a
¢ù∏ée QGô≤H ¬``JGP âbƒdG »a Ék gƒæe ,á«Ñ∏°ùdG
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á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ..ôgRC’G ï«°T
ó«ªëŸG ó«ª

»``ª``dÉ``©``dG º```∏```©```ª```dG Ωƒ````«````H π``Ø``à``ë``J ø```jô```ë```Ñ```dG
ó```©```Ho ø````Y ø``«``ª``∏``©``ª``dG »``≤``à``∏``j á```«```Hô```à```dG ô```````jRhh

malmahmeed7@gmail.com

á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G á``dhO ájÉYôH
äÉëjô°üàdG ∂∏J äÉ«YGóJh ô``KCGh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG
ΩÉ≤a ,¿É``jOC’Gh Üƒ©°ûdG ø«H á«fÉ°ùfE’G º«≤dG ≈∏Y
ôÑcC’G ΩÉeE’G á∏«°†a ≈dEG (IƒNEG Éæ∏c) ádÉ°SôH å©Hh
ócDƒj ,∞jô°ûdG ôgRC’G ï«°T Ö«£dG óªMCG QƒàcódG
äÉHÉ£N á¡LGƒe »a á«fÉ°ùfE’G º«≤dG É¡dÓN øe
ô``gRC’G ï«°T ¬«∏Y OQ ó``bh .ájô°ûÑdG ó°V õ««ªàdG
.á«fÉ°ùfE’G IƒNC’ÉH ∂°ùªàdG ócDƒJ ádÉ°SôH ∞jô°ûdG
äÉHÉ£îd ¿hó°üàj AÉªμMh AÓ≤Y Oƒ``Lh ¿EG
ºdÉ©dG π©éj ¿CÉ`H π«Øc áæàØdGh Ö°ü©àdGh ábôØdG
º«b õ``jõ``©`Jh ,äÉ``jó``ë`à`dG á``aÉ``c RhÉ``é`J »``a íéæj
Ö©°UCG Ωƒ``«` dG ¬``LGƒ``J »``à`dG ,á``«`fÉ``°`ù`fE’G Iƒ```NC’G
¿CG hóÑj øμdh ,ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN øe ¿ÉëàeG
Oƒjh ,á«fÉ°ùfE’G Iƒ``NC’G ºYój ¿CG ójôj ’ ¢†©ÑdG
âeõàdGh Ö°ü©àdG Qƒ°üY ≈``dEG ™«ªédÉH Oƒ©j ¿CG
.äÉYGô°üdGh
:ô£°ùdG ôNBG
á∏μ°ûe ¢Uƒ°üîH øWGƒe iƒμ°T ≈∏Y ÉÑ«≤©J
äó``cCG ,¥ôëªdÉH OGô``Y á≤£æe »a ádÉ°†dG ÜÓμdG
∫É``¨` °` TC’G IQGRh »``a á``«`fGƒ``«`ë`dG Ihô``ã` dG á``dÉ``ch
É``¡`fCG »``fGô``ª`©`dG §«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ``°``Th
É¡«dEG IOQGƒ``dG äÉZÓÑdG ™e ôªà°ùe πμ°ûH πeÉ©àJ
∞∏àîe »``a ádÉ°†dG ÜÓ``μ`dG äÉ©ªéJ ¢Uƒ°üîH
Qƒa áeRÓdG äGAGôLE’G òîàJ å«M øjôëÑdG ≥WÉæe
≥WÉæªdG øe OGôY á≤£æe ¿CGh .äÉZÓÑdG √òg OhQh
,øNÉ°ùdG §îdG ≈∏Y äÉZÓH IóY É¡æe äOQh »àdG
ôãcCG á≤£æªdG IQÉjõH á°üàîªdG ácô°ûdG âeÉb å«M
IQÉ``jR âªJh ,äÉZÓÑdG √ò``g ™e πeÉ©à∏d Iô``e øe
πLCG øe Ωƒ«dG øe áØ∏àîe äÉ``bhCG »a OGôY á≤£æe
.á«FÉ°ùªdG IôàØdG »a É°Uƒ°üNh ,ÜÓμdG OÉ«£°UG
∫ÓN ≈©°ùJ É¡fCG á«fGƒ«ëdG IhôãdG ádÉch äó``cCGh
ÜÓμdÉH ¢``UÉ``N ihCÉ` `e AÉ``°`û`fE’ á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG
ÉgOÉ«£°UG ºàj »àdG ÜÓμdG ™e πeÉ©à∏d ,ádÉ°†dG
√òg øe Gô«ãc óëdG ≈``dEG …ODƒ` j ÉªH ,É¡ª«≤©J ó©H
.øjôëÑdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a ,IôgÉ¶dG

:ô£°ùdG ∫hCG
•hô``°`û`dG ø``e ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``e Oó`` Y ≈``μ`à`°`TG
É¡à©°Vh »``à`dG áØYÉ°†ªdG ó``FGƒ``Ø`dGh ájõ«é©àdG
»a áÑZôdG ∫ÉM »a ,zá«eÓ°SE’G{ ±QÉ°üªdG ¢†©H
áëFÉL äÉ«YGóJ πX »a ,•É°ùbC’G ójó°ùJ π«LCÉJ
±QÉ°üªdG øe Gô«ãc ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,É``fhQƒ``c
π¡°SCGh ô°ùjCG É``¡`JGAGô``LEG âfÉc zá«eÓ°SE’G ô«Z{
»a ô¶ædG …õcôª∏d ±ô°üªdG øe ƒLôf ..´ô°SCGh
.ø«æWGƒªdG IÉfÉ©e
:á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ..ôgRC’G ï«°T
âbh …CG øe ôãcCG ,Ωƒ«dG ¬éàj ºdÉ©dG πc ºdÉ©dG
≥«ª©Jh ,»fÉ°ùfE’G §HGôàdG õjõ©J ƒëf ,≈°†e
QÉ`` gOR’G π`` LCG ø``e »YÉªédG π``ª`©`dGh π``°`UGƒ``à`dG
∫ƒÑbh ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b ô°ûfh ,»fÉ°ùfE’G
πc ¢†aQh ,Ó©ah ’ƒb ,ájOó©àdÉH ¿ÉªjE’Gh ôNB’G
»àdG ,äÉfÉ«ÑdGh ∞bGƒªdGh äÉëjô°üàdGh ihÉYódG
.á«fÉ°ùfE’G º«≤dG ∞dÉîJ
»°ùfôØdG ¢``ù`«`Fô``dG ìô``°` U Ö``jô``≤`dG ¢``ù` eC’É``H
,ø«ª∏°ùªdGh ΩÓ``°`SE’G ó°V ájô°üæY äÉëjô°üàH
≈∏Y IOó°ûe äGAGô``LEG PÉîJ’ ó«Yhh ójó¡J É¡«ah
á«gGôμdÉH ¿ƒë°ûe ÜÉ£Nh ,É°ùfôa »a ø«ª∏°ùªdG
»°ùfôØdG Ö©°ûdG ió°üJ óbh ,AÉ°†¨ÑdGh áæàØdGh
äÉª¶æeh äÉ«°üî°T ø``e AÓ``≤`©`dG ø``e ô``«`ã`μ`dGh
.á«dÉμjOGôdG »°ùfôØdG ¢ù«FôdG äÉëjô°üàd
∞jô°ûdG ô``gRCÓ``d ¿É``«` Hh í``jô``°`ü`J êô`` N º``K
πc ∞°ùæj ¬``fCGh ,»°ùfôØdG ¢ù«FôdG ¿É«H ≈∏Y GOQ
ôªæàdGh ájô°üæ©dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ácôà°ûªdG Oƒ¡édG
ájô°üæ©dG äÉëjô°üàdG ∂∏J πãe ¿CGh ,¿ÉjOC’G ó°V
Éª∏Y ..º∏°ùe …QÉ«∏e ôYÉ°ûe è qLDƒJ ¿CG É¡fCÉ°T øe
É¡«a çóëàj »àdG ≈`` dhC’G Iô``ª`dG â°ù«d √ò``g ¿CÉ` H
.∞jô°ûdG ôgRC’G ¬d ió°üàjh »°ùfôØdG ¢ù«FôdG
ÉHÉH ¢ù«°ùfôa É``HÉ``Ñ`dG ¿CG ô`` eC’G »``a π«ªédG
¢ù«FôdG äÉ``ë`jô``°`ü`J IQƒ``£` N ∑QOCG ¿É``μ`«`JÉ``Ø`dG
≈``∏`Yh ,ø``«` ª` ∏` °` ù` ª` dGh ΩÓ```°` `SE’G ≈``∏` Y »``°` ù` fô``Ø` dG
ôgRC’G ï«°T ™e ¬æ°TO …òdG …QÉ°†ëdG ´hô°ûªdG

,É¡fƒ≤ëà°ùj »àdG á©«aôdG áfÉμªdG
¿CG ø``e πÑ°ùdG ≈à°ûH º¡æ«μªJh
áeóN »a ô°ü©dG ´É≤jEG ™e Gƒfƒμj
»a ácQÉ°ûªdGh ¬à«ªæJh º¡©ªàée
.√QÉgORGh ¬FÉæH
AÉ≤∏dG Gòg ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh
Qhó``dG á``«`ª`gCG ≈``∏`Y Gkó` «` cCÉ` J »``JCÉ` j
á«∏ª©dG »a º∏©ªdG ¬H Ωƒ≤j …ò``dG
ø«ÑfÉédG Éæk ª°†àe ,á``«`ª`«`∏`©`à`dG
∞``jô``©` à` d ,»`` ∏` `ª` `©` `dGh …ô`` ¶` `æ` `dG
äGhOC’G áaÉμH äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdG
äÉ``eó``î`dGh è``eGô``Ñ` dGh á«ª«∏©àdG
,IQGRƒ`` `dG É``¡`eó``≤`J »``à` dG á``«`ª`bô``dG
∫ƒ°üØdG IQGOEG ≈∏Y º¡JQób õjõ©àd
á«ª«∏©àdG á``HGƒ``Ñ`dGh á«°VGôàa’G
»``dÉ``ë` dG »`` °` `SGQó`` dG ΩÉ`` ©` `dG ∫Ó```N
.áHƒ∏£ªdG IQƒ°üdÉH

º¡ª«∏©J »≤∏J »a ºgQƒeCG AÉ«dhCG
≥«≤ëJ øe ,¢SQGóªdG »a »Ø°üdG
äGRGôàM’G ø«eCÉJ ™e ,áÑZôdG √òg
.áÑ°SÉæªdG á«ë°üdG
âHCGO IQGRƒdG ¿CG ôjRƒdG ócCGh
,º``«`∏`©`à`dG á``æ`¡`ª`H ¢``Vƒ``¡` æ` dG ≈``∏` Y
,ø«ª∏©ª∏d á«JGƒªdG ¢UôØdG áMÉJEGh
ÖjQóàdG ôÑY »JGòdG ƒªædG ≥«≤ëàd
±hô¶dG π°†aCG ô«aƒJh ø«¡ªàdGh
≈àM ,AÉ£©dGh ´Gó``HEÓ`d á«JGƒªdG
äÉØ°UGƒe äGP áæ¡e º«∏©àdG íÑ°üj
á≤ãdG º∏©ªdG ô©°ûà°ùj ≈àMh ,á«dÉY
…ƒHôàdG √DhÉ£Y OGOõjh ¢ùØædG »a
.É kYƒfh Éªc
á``«`°`VÉ``e IQGRƒ`` ` ` dG ¿EG ∫É`` `bh
ø«°ùëàd Iôªà°ùªdG ÉgOƒ¡L »``a
º`` ¡` `FÓ`` jEGh ø``«` ª` ∏` ©` ª` dG ´É`` `°` ` VhCG

QGô``ª` à` °` SG π`` X »`` a ,ΩÉ`` `©` ` dG Gò`` `g
øY áªLÉædG á«FÉæãà°S’G ´É°VhC’G
»Yóà°ùJ ,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ
á∏°UGƒªd ó¡édG ø``e ójõªdG ∫ò``H
,äÉjóëàdG á``¡`LGƒ``eh ,Iô«°ùªdG
AGƒ°S º«∏©àdG ájQGôªà°SG ø«eCÉàd
»fhôàμdE’G º∏©àdG á«dBG ∫Ó``N øe
ºJ áÑ∏°U IóYÉb ≈``dEG óæà°ùj …ò``dG
∂∏ªdG ádÓL ´hô°ûe ôÑY ÉgDhÉ°SQEG
ø«μªàdGh πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd óªM
á«°SÉ°SC’G IóYÉ≤dG ™°Vhh ,»ªbôdG
ôμÑe âbh »a º∏©àdG øe ´ƒædG Gò¡d
.Ω2005 ΩÉY òæe
»a ºJ ¬fCG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
á«£¨J ≥HÉ°ùdG »``°`SGQó``dG π°üØdG
øe IOÉØà°S’ÉH IQô≤ªdG ¢``ShQó``dG
iƒàëªdG øeh ,á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG
¢`` ShQó`` dGh ,»``ª` bô``dG »``ª`«`∏`©`à`dG
πFÉ°SƒdG ø``e É``gô``«`Zh ,IõØ∏àªdG
IQGRƒ`` ` `dG ¿CG Gó`` `cDƒ` ` e ,á``dÉ``©``Ø``dG
,É``gQOGƒ``c Oƒ¡L π°†ØH ôªà°ùà°S
øY º``∏` ©` à` dG äÉ`` «` `dBG ∞``«` Xƒ``J »`` a
,á«ª«∏©àdG áeƒ¶æªdG øª°V ó©oH
√ò``g ô``jƒ``£` J ≈``∏` Y ¢``Uô``ë` dG ™`` e
IQƒ°üdÉH É¡JÉ«dBG π«©ØJh áHôéàdG
á«∏ª©dG Ωó``î` j É``ª` H ,á``Hƒ``∏` £` ª` dG
øY Ók °†a ,Éæ°SQGóe »a á«ª«∏©àdG
ÖZôj øjòdG áÑ∏£dG AÉæHC’G ø«μªJ

πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ`dG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
ÖMÉ°Uh ,AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ,ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ,≈∏YC’G óFÉ≤dG
OhóëeÓdG ºYó∏d ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
áaÉ°VEG ,º«∏©àdGh á«HôàdG Iô«°ùªd
ï«°ûdG ƒª°S á©HÉàeh ΩÉªàgG ≈``dEG
ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉ``Ñ`e ø``H óªëe
¢ù«FQ AGQRƒ`` ``dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ
º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
ó«©°U ≈∏Y á``°`UÉ``Nh ,Ö``jQó``à` dGh
»æWƒdG ´hô°ûªdG äGQOÉÑe ò«ØæJ
iOCG Éªe ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd
äGRÉéfE’G øe ójó©dG ≥«≤ëJ ≈dEG
Iôªà°ùªdG ájÉYô∏d Gkó«cCÉJ ,áaqô°ûªdG
∞FÉXƒdG ƒ∏ZÉ°T É¡H ≈¶ëj »àdG
¢``SÉ``°`SC’G ºgQÉÑàYÉH ,á«ª«∏©àdG
»ª«∏©J ó¡L …CG ¬«∏Y Ωƒ≤j …ò``dG
GkOƒ``¡`L Gƒ``dò``H ø``jò``dGh ,…ƒ``Hô``Jh
»``°` SGQó``dG π``°`ü`Ø`dG ∫Ó`` N Iô``«` Ñ` c
,º∏©àdG áeGóà°SG ¿Éª°†d ,Ωô°üæªdG
,≥HÉ°ùdG »°SGQódG ΩÉ©dG ìÉ``é`fEGh
±ÉæÄà°SGh ≥«aƒàdG º¡d Ék«æªàe
.OÉ¡àLGh óéH πª©dG Iô«°ùe
á°SGQódG IOƒY ¿CG ôjRƒdG ócCGh

ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e â``∏` Ø` à` MG
…ò`` dG º``∏`©`ª`∏`d »``ª` dÉ``©` dG Ωƒ``«` dÉ``H
,ôHƒàcCG ô¡°T øe ¢ùeÉîdG ≥aGƒj
»∏Y ø``H ó``LÉ``e Qƒ``à`có``dG ô°†M PEG
º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh »ª«©ædG
¬àª¶f …ò`` `dG »``Ø` jô``©` à` dG AÉ``≤` ∏` dG
á«æ≤J ôÑY ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H IQGRƒdG
ácQÉ°ûªH ,ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G
¢SQGóªdÉH äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdG
ºgOóY RhÉéàj øjòdG ,á«eƒμëdG
™«ªL øe áª∏©eh º∏©e ∞dCG (12)
OóY Qƒ°†ëH ,á«ª«∏©àdG πMGôªdG
,øjóYÉ°ùªdG AÓcƒdGh AÓcƒdG øe
ø«°üàîªdGh ,¢SQGóªdG …ôjóeh
.IQGRƒdÉH á∏°üdG äGP äGQGOE’G øe
™e øeGõàj …òdG AÉ≤∏dG ó≤Y ºJh
á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dG IOƒY
∞jô©à∏d ,É¡∏ªY ™bGƒe ≈dEG á«æØdGh
äGhOCG π«©ØJ äGóéà°ùe ô``NBÉ` H
á°UÉNh ,â``fô``à` fE’G ô``Ñ`Y º``∏`©`à`dG
∫ƒ``°`ü`Ø`dGh ,á``«`ª`«`∏`©`à`dG á``HGƒ``Ñ` dG
.á«°VGôàa’G
ô`` `jRƒ`` `dG AÉ`` `≤` ` ∏` ` dG í`` `à` ` à` ` aGh
ø«ª∏©ªdG ™«ªL É¡«a CÉ`æ`g áª∏μH
ójóédG »°SGQódG ΩÉ©dÉH äÉª∏©ªdGh
¬LƒJh ,»``ª`dÉ``©`dG º∏©ªdG Ωƒ``«` Hh
ΩÉ≤e ≈dEG ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG º«¶©H
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°` U Iô``°` †` M

¥ôëªdG ßaÉëe º¡FÉ≤d ∫ÓN

á``°UÉN á``fÉμe á``«æWƒdG á``ë∏°üª∏d ™``°†J á``¶aÉëªdG äÉ``«æ«°ùMh º``JBÉe

…OÉªdG ô``«Z »aÉ≤ãdG çGô``à∏d »fÉãdG »``æWƒdG ≈``≤à∏ªdG
øjôëÑdG çGôJ ßØM »a ÖjQóàdGh º«∏©àdG á``«ªgCG ócDƒj
ø«H É``e ¿hÉ``©` à` dG ø``e iƒ``à`°`ù`e
QÉ`` KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g
É¡àØ°üH º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRhh
»a áªgÉ°ùe á``«`°`SÉ``°`SCG áμjô°T
…OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdG ¿ƒ°U
IOÉjR ∫ÓN øe ∂``dPh ,áμ∏ªªdÉH
»Hô©dG §îdG º«∏©J ≈∏Y õ«côàdG
±ÓàNG ≈∏Y øjôëÑdG ¢SQGóªH
ô°UÉæY ºjó≤Jh á«°SGQódG É¡∏MGôe
≥ªYCG IQƒ°üH …OÉªdG ô«Z çGôàdG
,¢SQGóªdG »``a áÄ°TÉæ∏d π``ª`LCGh
¢ü°üM ¢ü«°üîJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
øª°V çGô``à`dÉ``H á°UÉN á«aÉ°VEG
á«°SÉ°SC’G á``«`°`SGQó``dG è``gÉ``æ`ª`dG
.áμ∏ªªdG ¢SQGóe ™«ªéH
≈``dEG äÉ``«`°`Uƒ``à`dG â``bô``£` Jh
q ´hô°ûe ò«ØæJ á«fÉμeEG
•É£N{
´hô°ûe QGô``Z ≈∏Y ,zá°SQóe »a
¬JòØq f …ò``dG zá``°`SQó``e »``a ¿É``æq ` a{
QÉ`` KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g
á``«`Hô``à`dG IQGRh ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H
ÖjQóJ øª°†J …ò``dGh ,º«∏©àdGh
»a á«eƒμM ¢SQGóe ™``HQCG áÑ∏W
¿ƒ``æ`Ø`dG ≈``∏` Y ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
ô``ª`KCGh á«∏«μ°ûàdGh á``«` YGó``HE’G
äÉ``LÉ``à` fE’ É«æa É``°`Vô``©`e Ék ` ≤` M’
.áÑ∏£dG

áeÉ©dG ±GógC’Gh äÉ¡LƒàdG ≈∏Y
»Yh ™``aQ ≈``dEG á«eGôdG ≈≤à∏ª∏d
ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdÉH ™ªàéªdG
¬¶ØM á«ªgCÉH ¬Øjô©Jh …OÉ``ª`dG
Éªc ,á``eOÉ``≤`dG ∫É``«`LCÓ`d ¬``fƒ``°`Uh
çGôàdG ≥«KƒJ á«ªgCG ≈∏Y â°üf
≈∏Y ¬¶ØMh ¬à°SGQOh …OÉªdG ô«Z
ák æqª°†àe ,»ªjOÉcCG »ª∏Y iƒà°ùe
á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG AÉ`` ` ` ` jRC’G ≥``«``Kƒ``J
»a É¡eGóîà°SG ºJ »àdG äGhOC’Gh
í°ùe ò«ØæJ ≈∏Y πª©dGh ,É¡©æ°U
,ájó«∏≤àdG AÉ``jRCÓ``d »``Yƒ``°`Sƒ``e
≈∏Y É¡LGQOE’ Ék «©°S É¡≤«KƒJ ™e
…OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdG áªFÉb
.ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æªd
≈``°`UhCG ,∂``dP ≈``dEG á``aÉ``°` VEGh
∫Éée »a πª©dG ∞«ãμàH ≈≤à∏ªdG
≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,Ö``jQó``à`dG
ø«°ü°üîàe ø«ãMÉH Ö``jQó``à`H
πª©dG ¬Ñ∏£àj É``ª` H º``¡` ∏` «` gCÉ` Jh
»``Ñ`©`°`û`dG çGô`` à` `∏` `d »``≤` «` Kƒ``à` dG
Ö``jQó``J Ö``fÉ``L ≈`` dEG ,»``æ`jô``ë`Ñ`dG
¿ƒæa ≈``∏`Y Ió``YÉ``°` ü` dG ∫É`` «` `LC’G
áYÉæ°Uh á«æjôëÑdG á``°`Vô``©`dG
.É¡d èjhôàdGh è«°ùædG
≈≤à∏ªdG äÉ«°UƒJ äOó``°`Th
≈``∏` YCG ≥``«` ≤` ë` J IQhô`` `°` ` V ≈``∏` Y

»``æ` Wƒ``dG ≈``≤` à` ∏` ª` dG Qó`` °` `UCG
…OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG çGôà∏d »fÉãdG
√OÉ≤©fG Ö≤Y ∂``dPh ,¬JÉ«°UƒJ
,»°VÉªdG ôÑªàÑ°S ô¡°T á``jÉ``¡`f
¬àª¶f …òdG ≈≤à∏ªdG ¢ûbÉf å«M
,QÉ``KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g
çGô``à` dG ß``Ø`M ÉjÉ°†b ,ó``©` H ø``Y
áμ∏ªe »``a …OÉ``ª` dG ô«Z »aÉ≤ãdG
AÉ``≤` dEG ≈`` `dEG á``aÉ``°` VEG ,ø``jô``ë` Ñ` dG
á«KGôJ ô°UÉæY á©HQCG ≈∏Y Aƒ°†dG
áμ∏ªªdG ø``e á``jOÉ``e ô``«`Z á«aÉ≤K
á``°`Vô``©n `dGh »``Hô``©`dG §``î`dG :»``g
,ájó«∏≤àdG AÉ`` `jRC’Gh è«°ùædGh
Oó``Y Qƒ``°`†`Mh ácQÉ°ûªH ∂`` dPh
AGô`` Ñ` `î` `dGh ø``«` dhDƒ` °` ù` ª` dG ø`` e
.ø«ªà¡ªdGh ø«°ü°üîàªdGh
ìGôàbG äÉ«°UƒàdG âæª°†Jh
πª©dG Oƒ¡L õjõ©J äÉ«dBG øe OóY
ÖjQóàdGh ≥«KƒàdG ä’Éée »a
»aÉ≤ãdG çGôàdG ∫Éée »a º«∏©àdGh
õ«côàdG ôÑY ∂``dPh ,…OÉ``ª`dG ô«Z
á≤∏©àe á``ë`°`VGh á«é¡æe ≈``∏`Y
ÖfGƒédG √ò¡H AÉ``≤`JQ’G á«Ø«μH
øe º¡ªdG ´ƒædG Gòg AÉ≤Ñd áªYGódG
.»aÉ≤ãdG çGôàdG
IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdG äócCGh
õ«côàdG IQhô``°` V ≈≤à∏ªdG ø``Y

øe ¬H õ«ªàj É``eh ∂°SÉªàªdG »æjôëÑdG è«°ùædG Iƒ``b ø«ÑJh
πX »a ∫RC’G ºjób òæe ¿ƒæWGƒªdG É¡aôY á«©ªàée ácGô°T
á¶aÉëe ø«H ¢Sƒª∏ªdGh AÉæÑdG ¿hÉ©àdG GócDƒe ,áª«μëdG IOÉ«≤dG
.á¶aÉëªdÉH ºJBÉªdG ™«ªLh ¥ôëªdG
≈∏Y º°SGôªdG QÉ°üàbG ≈∏Y ´ÉªàL’G ∫Ó``N ó«cCÉàdG º``Jh
…QGOE’G ºbÉ£dG iƒ°S ºJBÉªdG »a óLGƒàj ’CGh ,ó©H øY åÑdG
ΩGõ``à`d’G ™``e ¢UÉî°TCG Iô°ûY ≈∏Y ójõj ’ ÉªH åÑdG º``bÉ``Wh
,ºbÉ£dG AÉ``°`†`YCG ø«H øjôàe áaÉ°ùe ∑ô``Jh äÉeÉªμdG ¢ùÑ∏H
áª©WC’G ™jRƒJ ΩóYh ÉJÉH É©æe ºJBÉªdG êQÉN äÉ©ªéàdG ™æeh
.äÉÑLƒdGh

¢ù«FQ …ô«°û©dG π«Ñf QƒàcódGh ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe
,ájôØ©édG ±É``bhC’G »∏ãªeh »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée AÉÑWCG
¿CG GócDƒe ,Qƒ°†ë∏d á«∏NGódG ôjRh äÉ«ëJ ßaÉëªdG π≤f å«M
≥«≤ëàd á«æWƒdG ÉgQOGƒμH øjôëÑdG ≥jôa øª°V πª©J IQGRƒdG
,AÉæãà°SG ÓH ™«ªé∏d ¿É``eC’Gh ø``eC’Gh áeÉ©dGh áë°üdG CGóÑe
Qƒ©°ûdG õjõ©J »a IOÉÑ©dG QhOh ºJBÉªdG QhO ≈∏Y ó«cCÉàdGh
±hô¶dG ∞∏àîe »a á«æWƒdG äÉØbƒdG ∫ÓN øe á«dhDƒ°ùªdÉH
.áeÉ©dGh á«æWƒdG áë∏°üªdG ≈∏Y ®ÉØëdGh
…óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe √ƒfh
™«ªédG ¿hÉ©Jh ∞JÉμJ ¢ùμ©J áëFÉédG √òg ¿CG ≈dEG »YÉæªdG

¥ôëªdG á¶aÉëªH äÉ«æ«°ùëdGh ºJBÉªdG »∏ãªe øe OóY ócCG
Ωõ∏à°ùj áLôëdG á«ë°üdG IôàØdG √òg ∫ÓN ºgC’G ÖLGƒdG ¿CG
,º¡àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ºjó≤J
IRõ©ªdG äGAGô`` `LE’Gh äGQGô``≤` dG ™``e ΩÉ``à`dG º¡aƒbh ø``jó``cDƒ`e
øY ø«Hô©e ,»dÉgC’Gh ô°SC’Gh OGô``aC’G áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d
á«Ñ£dG Oƒ¡édGh É«∏©dG á«æWƒdG áë∏°üªdG ¬°VôØJ Éªd º¡ª¡ØJ
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d IQó≤ªdG
ºJBÉªdG AÉ°SDhQ øe Oó©d ßaÉëªdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
ßaÉëe Ö``FÉ``f ¿Gô``«`é`dG áØ«∏N ø``H ¬∏dGóÑY ó«ª©dG Qƒ°†ëH
ΩÉY ôjóe …ô°ShódG ó°TGQ øH ídÉ°U ó«ª©dGh ¥ôëªdG á¶aÉëe

QÉªãà°S’G á``jÉªM ¿ƒfÉb zIQÉ``éàdG áaôZ{ ¢``ù«FQ ™e åëÑJ ÜGƒ``ædG á``«dÉe

بيانات الخبر
º``bQ ¿ƒ``fÉ``≤` H Ωƒ``°` Sô``ª` dG ø``e (8)
ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (78)
áÑZôH ìGô`` à` `b’Gh ,π``£`©`à`dG ó``°`V
ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ΩÉ«b ¿CÉ°ûH
.QÉªãà°SÓd ∂æH AÉ°ûfEÉH »YÉªàL’G

´hô°ûªdG ¿CÉ°ûH âÑdG ∫Éªμà°SG Qô≤J
.πÑ≤ªdG ´ÉªàLÓd ¿ƒfÉ≤H
¢``VGô``©``à``°``SG º``J ø`` «` `M »`` `a
ójóL óæH áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
IOÉªdG øe (ê) Iô≤ØdG ≈dEG (5) ºbôH

áHPÉL áÄ«H áÄ«¡J ∫ÓN øe ∂``dPh
,»``Ñ` æ` LC’Gh »``∏`ë`ª`dG QÉªãà°SÓd
≈∏Y º``FÉ``b OÉ°üàbG ø``e ∫É``≤` à` f’Gh
èàæe OÉ°üàbG ≈dEG á«£ØædG IhôãdG
¬«∏Y ,Ék«ªdÉY á°ùaÉæªdG ≈∏Y QOÉ``b

≈∏Y á«HÉéjEG áª¡e äGô«KCÉJ øe É¡d
…QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ø«YÉ£≤dG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
É°†jCG áæé∏dG â°Vô©à°SG Éªc
ìGô`` à` `b’G ,¬`` ` `JGP ´É`` ª` `à` `L’G »`` a
ΩÉ``μ` MCG ¢``†`©`H π``jó``©` à` H ¿ƒ``fÉ``≤` H
(48) º`` `bQ ¿ƒ``fÉ``≤``H Ωƒ``°``Sô``ª``dG
IQÉéJ á``aô``Z ¿CÉ°ûH 2012 áæ°ùd
´Éªà°S’G ó©Hh ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh
áeó≤ªdG AGQB’Gh äÉ``«`Fô``ª`dG ≈`` dEG
áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ »∏ãªe øe
AGQB’G ≈``∏`Y ´Ó`` ` W’Gh ø``jô``ë`Ñ`dG
QÉ``°`û`à`°`ù`ª`dG ø`` e É``¡` «` dEG IOQGƒ`` ` ` dG
…OÉ°üàb’G QÉ°ûà°ùªdGh »fƒfÉ≤dG
É¡«dEG OQGƒ`` `dG Oô`` dG ≈```dEGh ,áæé∏d
IQÉ``é` à` dGh á``YÉ``æ`°`ü`dG IQGRh ø``e
äQô``b ,¿ƒ``fÉ``≤`dG ∫ƒ``M áMÉ«°ùdGh
.´hô°ûªdG Öë°S áæé∏dG
≈∏Y ÜGƒædG á«dÉe â©∏WG Éªc
™«é°ûJ ¿CÉ` °` û` H ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°` û` e
»a ó``©` ª` dG) QÉ``ª`ã`à`°`S’G á``jÉ``ª` Mh
¬à¨«°üH{ ¿ƒfÉ≤H ìGô``à`b’G Aƒ°V
¢``ù`∏`é`e ø`` e Ωó`` ≤` `ª` `dG zá``dó``©``ª``dG
¢ù°SCG ô«°ûJ …ò`` dGh ,(iQƒ``°` û` dG
ájDhôdG ≥«≤ëJ ≈dEG ¿ƒfÉ≤dG ÇOÉÑeh
2030 øjôëÑdG áμ∏ªªd ájOÉ°üàb’G
,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡≤∏WCG »àdGh

á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äó≤Y
Ωƒj ÜGƒædG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
óªMCG ÖFÉædG á°SÉFôH »°VÉªdG óMC’G
øY ÉYÉªàLG ,áæé∏dG ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG
áaôZ ¢ù«FQ ¢SÉf ô«ª°S ™``e ó©H
ódÉNh øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ
áaô¨dG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG »Ñ«éf
øe OóY á°ûbÉæªd ,≥aGôªdG óaƒdGh
äGP äÉ``Mô``à`≤`ª`dGh äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ª`dG
.…QÉéàdG ¿CÉ°ûdÉH ábÓ©dG
¢VôY º``J ,´É``ª`à`L’G ∫Ó``Nh
øe áeó≤ªdG AGQB’Gh ô¶ædG äÉ¡Lh
»a »``eƒ``μ`ë`dGh »HÉ«ædG Ö``fÉ``é`dG
ø«H πª©dG º``YOh ôjƒ£àdG π«Ñ°S
,áeÉ©dG áë∏°üªdG ¬«a Éªd ø«ÑfÉédG
á«∏«°üØJ á``°` SGQO ¢``Vô``Y º``J É``ª`c
IQÉéJ áaôZ πÑb ø``e É``gOGó``YEG º``J
íjô°üàdG ¿CÉ°ûH øjôëÑdG áYÉæ°Uh
√QGôbEG ihóL ¢VGô©à°SGh ,¿ôªdG
å«M ,™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y ¬≤«Ñ£Jh
,áæé∏dG ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG OÉ°TCG
á«∏«°üØàdG á°SGQódG ¬æª°†àJ ÉªH
á``«` ª` gCG ≈`` ` dEG Gkô` «` °` û` e ,á``eó``≤` ª` dG
äÉ«°UƒàdG Rô`` HCG å``ë`Hh á``°` SGQO
á``°` SGQó``dG √ò`` g É``¡`H â``Lô``N »``à` dG
ø«fGƒb ≈dEG É¡àªLôJ ≈∏Y πª©dGh
Éªd áÑZôH äÉMôà≤eh äÉ©jô°ûJh

اليوم

التاريخ
الخبر

ÜÉ``©``«``à``°``SÉ``H á``«``Hô``à``dG IQGRh Ö``dÉ``£``j …ô``«``°``û``©``dG Ö```FÉ```æ```dG ¿É````ª````dô````Ñ````dG ó````````ah ¢```````SCGô```````j »````eƒ````°````ù````©````dG Ö`````FÉ`````æ`````dG
جهة النشر
ø``««æjô``ë`Ñ```dG ø``«∏``WÉ```©dG ø``e á``«ª``«∏©àdG äÉ``°ü```°üîàdG ÜÉ``ë```°UCG á``jô``°``ü``ª``dG á```«```HÉ```«```æ```dG äÉ```HÉ```î```à```f’G á``©``HÉ``à``ª``d »```Hô```©```dG
πc ™e πãeC’G πeÉ©àdGh ,±hô¶dG πc ™e ∞«μàdG
.IQƒ£àªdGh ájó«∏≤àdG πFÉ°SƒdG
á°Uôa ó``©`J á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG √ò`` g ¿CG ≈`` dEG â``Ø` dh
á``jDhô``H á«æWh á£N ™``°`Vh »``a ô«μØà∏d á``«`JGƒ``e
ÜÉë°UCG ÜÉ©«à°S’ ,Oóëe »æeR ió``eh áë°VGh
ø«∏WÉ©dG øe á«ª«∏©àdGh ájƒHôàdG äÉ°ü°üîàdG
,á«ª°SôdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG »a ø««æjôëÑdG
.á«ÑæLC’G QOGƒμdG øe ’óH º¡æ«WƒJh

º∏©dGh áaô©ªdG ¿EG PEG ,π«L ôKEG Ó«L äÉ©ªàéªdGh
™``°`ShC’G á``HGƒ``Ñ`dGh ,Ωó``≤`Jh Qƒ£J π``c ìÉàØe Éªg
.äÉYÉ£≤dG πc »a á«ªæàdG º∏°S »a AÉ≤JQÓd
πãªj »æjôëÑdG º∏©ªdG ¿CG …ô«°û©dG ô``cPh
á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d πaÉëdG πé°ùdG »a áÄ«°†e á£≤f
∫ƒëàdGh ,áYQÉ°ùàªdG äGô«¨àªdG ºZQ ,øjôëÑdG »a
πFÉ°SƒdG ™``e »WÉ©àdG ≈``dEG …ó«∏≤àdG πª©dG ø``e
»a ´ô``H ¬``fCG ’EG ,áãjóëdG á«fhôàμdE’Gh á«æ≤àdG

º∏©ªdG ¿CG …ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O Ö``FÉ``æ`dG ó``cCG
º«∏©àdG AóH òæe ΩÉY áFÉe ióe ≈∏Y âÑKCG »æjôëÑdG
º``gC’G ó``aGô``dGh ,á«°SÉ°SC’G áeÉYódG ¬``fCG »eÉ¶ædG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ª«∏©àdG Iô«°ùªdG á©aôd
¿CG ≈dEG º∏©ª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH QÉ°TCGh
AÉæH »a âª¡°SCG »àdG á«æWƒdG äGAÉØμdG øe ’É«LCG
äÉLÉàf ≈∏Y IógÉ°T ,¬d Ωó≤àdG ≥«≤ëJh ,øWƒdG
OGôaC’G áYÉæ°U »a ºgC’G QhódÉH º¡eÉ«bh ,ø«ª∏©ªdG

.á«HÉ«ædGh á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G áÑbGôe »a á≤HÉ°ùdG äÉcQÉ°ûªdG øe ójó©dG ¬d
¿ÉªdôÑdG óah á°SÉFôd »eƒ°ù©dG ÖFÉædG QÉ«àNG »JCÉj ¬fEÉa ,∂dP ≈dEG áaÉ°VEG
IôÑN øe ¬H ™àªàj Ée ≈dEG Gkô¶f ájô°üªdG á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G áÑbGôªd »Hô©dG
øe á«Hô©dG ∫hódG ∞∏àîe »a äÉHÉîàf’G á©HÉàeh áÑbGôe á°SÉFQ »a Iô«Ñc
á°SÉFôdG äÉHÉîàf’ äGôe IóY á©HÉàeh áÑbGôªd OƒaƒdG øe ójó©dG á°SÉFQ ∫ÓN
ájQƒà°SódG äÓjó©àdG ≈∏Y AÉàØà°S’Gh ≥HÉ°S âbh »a á«°ùfƒàdGh ájô°üªdG
áÑbGôªd OƒaƒdG øe OóY á°SÉFQ »a ¬àcQÉ°ûe ∂dòch á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H »a
.á«Hô©dG QÉ£bC’G áaÉc »a á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G

الصفحة

øªMôdGóÑY ∫OÉY ¿ÉªdôÑdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG QÉàNG
25-24 »a É¡àeÉbEG ™eõªdGh ájô°üªdG äÉHÉîàf’G á©HÉàe á°SÉFôd »eƒ°ù©dG
…ô°üªdG ÜGƒædG ¢ù∏ée »a º¡∏«ãªàd Ö©°ûdG ÜGƒf QÉ«àN’ …QÉédG ôHƒàcCG
.ójóédG
¿ÉªdôÑdG AÉ°†YCG øe GOóY äÉHÉîàf’G áÑbGôªd »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG óah º°†jh
™aQh äÉHÉîàf’G á©HÉàe óaƒdG áª¡e ¿ƒμà°Sh á«Hô©dG ∫hó``dG ∞∏àîe øe
ácQÉ°ûe »JCÉJ å«M ,äÉHÉîàf’G ∫ƒM äÉHÉîàfÓd É«∏©dG áæé∏dG ≈dEG ôjô≤J
âfÉc å«M äÉHÉîàf’G áÑbGôeh á©HÉàe »a ¬eÉ¡e øe Ébk Ó£fG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG
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áª¡ªdG äGQGô≤dG
AGQRƒdG ¢ù∏ée øe
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

riffa3al3z@gmail.com

ÖMÉ°U á°SÉFôH áª¡e äGQGô``b øe AGQRƒ``dG ¢ù∏ée øY Qó°U Ée
¢ù∏éªdG á°ù∏L »a ó¡©dG »dh óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG ¢ùeÓJh áª¡e äGQGôb âfÉc »°†≤æªdG ø«æK’G Ωƒj
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG IÉ«M ¢ùªJ »àdGh áª¡ªdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée øY äQó°U »àdG äGQGô≤dG ºgCG øe ¿CG …ôjó≤J »a
ø«ØdÉîªdG ™e á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG ¬«LƒJ ƒg
.ÉfhQƒc áëFÉL áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG äÉª«∏©à∏d
¿CG ádhódG ≈∏Y ¬fCG Éªc ,á∏MôªdG √òg »a GóL º¡e ¬«LƒàdG Gòg
âëJ ™ªéàdG ΩóYh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ™«ªédG Ωõà∏j ¿CG ≈∏Y Oó°ûJ
øe çóM Ée Qôμàj ¿CG ójôj øjôëÑdÉH óMCG ’h ,±hô¶dG øe ±ôX …CG
,ádhódG ≈∏Y π«≤K πªM Gòg ,á«°VÉªdG IôàØdG »a äÉHÉ°UEÓd ´ÉØJQG
∞dÉîj øeh ióëàj øeh ôà¡à°ùj øe ∑Éægh ,»æWƒdG ≥jôØdG ≈∏Yh
.óª©àH
≈∏Y áHÉbôdG áæéd øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ƒg ôNB’G º¡ªdG ôeC’G
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡∏«μ°ûàH ôeCG »àdG áæé∏dG √òg ,ájhOC’G
øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG á«dÉªdG ôjRh á°SÉFôH ó¡©dG »dh óªM øH ¿Éª∏°S
.áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
áHÉbôdGh á``jhOC’G ´ƒ°Vƒe πμ°T ó≤a ,GóL áª¡e äGQGô≤dG √òg
É≤∏b á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe äÉ«dó«°U »ah ,¿RÉîªdG »a á``jhOC’G ≈∏Y
ÖYÓJ øe çóëjh çóM Ée ≈∏Y ÉØ£Y ∂dPh ø«æWGƒªdG iód GójGõàe
GOGôaCG hCG äÉ¡L ÉgDhÉ£YEG hCG ájhOC’G Öjô°ùJ É¡«a ºàj iôNCG ÉjÉ°†bh
.¥ƒ°ùdG »a É¡©«Ñd
äÉØ∏e »a áaÉë°üdG ¬àdhÉæJh ,GQGô``e ¬«a ÉæÑàc ´ƒ°VƒªdG Gòg
ô«ãμdG É¡Hƒ°ûJ áHÉbôdG âfÉch ,Qôμàj ôeC’G ≥HÉ°ùdG »a ¿CG ô«Z á©°Sƒe
.∑Éæg πª©j øe É¡∏¨à°ùj »àdG ∞©°†dG •É≤f øe
É¡fCÉ°T øe ¿ƒμj ±ƒ°S á«dÉªdG ôjRh á°SÉFôH ájhOC’G áæéd äGQGôb
É¡«∏Y áHÉbôdGh äÉ«dó«°üdGh ¿RÉîªdG ≈∏Y áHÉbôdG ô°üM ¬∏dG ¿PEÉ`H
.É¡«a ø«∏eÉ©dG ≈∏Yh
ájhOC’G ±ô°U äÉ«∏ªY ô«°S ø«°ùëàd ájò«ØæJ á£N ™°Vh ºJ ó≤a
äÉ°SÉ«°ùdG :QhÉ``ë`e á°ùªN øe ¿ƒμàJ á«eƒμëdG äÉ«dó«°üdG »a
,IOƒédG ¿Éª°Vh ≥«bóàdGh á«fhôàμdEG áª¶fCG π«©ØJh äGAGô``LE’Gh
.á«àëàdG á«æÑdGh áeÓ°ùdGh øeC’Gh
ÜÉë°UCG É°†jCG º°†Jh ,IRQÉH á«eƒμM äGAÉØc º°†J ájhOC’G áæëd
Éeh áæé∏dG √òg ¿ƒμJ ¿CG »a ô«îdÉH ô°ûÑà°ùf ∂dòdh ,¢UÉ°üàN’G
√òg ≈∏Y á«≤«≤M áHÉbQ øe ájGóH ájò«ØæJ äGƒ£N øe É¡æY Qó°U
ÜÉ°ùM ≈∏Y íHôà∏d ÉfÉμe ¢†©ÑdG ÉgòîJG ∞°SC’G ™e »àdG øcÉeC’G
.ø«æWGƒªdG áë°U
áª¡e äGQGôb âfÉc ø«æK’G Ωƒj IQOÉ°üdG AGQRƒdG ¢ù∏ée äGQGôb
ø«Yƒ°Vƒe »a á°UÉNh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG IÉ«M ™bGh ¢ùeÓJh
á«æWƒdG áæé∏dG äGQGô≤d ø«ØdÉîªdG ó°V äGAGôLEG PÉîJG Éªg ø«ª¡e
IQóîªdG á``jhOC’É``H á°UÉîdG äGQGô``≤` dG É``°`†`jCGh ,É``fhQƒ``c áëaÉμªd
.ájhOC’G ¿RÉîeh á«eƒμëdG äÉ«dó«°üdG ≈∏Y áHÉbôdGh

z¿hRÉeCG{ ô``ÑY á«HÉë``°ùdG áÑ``°SƒëdG ≈∏Y iQƒ``°ûdG ¢ù∏ée áª¶fCG π``≤f
ìÉéæH á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG ≈∏Y »∏μdG »ªbôdG ∫ƒëàdG äÉ«∏ªY ∫Éªμà°SG :¢ù∏éªdG ΩÉY ø«eCG
Ióªà©e §£N ≥«Ñ£J ≈``dEG Gkô«°ûe
»aÉ©àdG §£Nh »WÉ«àM’G ï°ùæ∏d
äÉWGôà°TG Ö°ùëH çQGƒ``μ` dG ø``e
.Ióªà©ªdG IOƒédG ô«jÉ©eh
¿CG ≈```dEG QÉ°ûà°ùªdG QÉ`` °` `TCGh
É``«k `dÉ``M πªμà°ùJ á``eÉ``©` dG á`` fÉ`` eC’G
áàªJCGh »ªbôdG ∫ƒëàdG äGAGô``LEG
äÉ¡«Lƒàd É≤k ah ájQGOE’G äGAGôLE’G
√òg â∏ª°T å«M ,¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
¥Qƒ``dG ∫hGó`` `J ∞``bh äGAGô`` ` `LE’G
äGAGôLEG Ö∏ZCG πjƒëJh ,áYÉÑ£dGh
á«fhôàμdEG ≈`` dEG á``«`∏`NGó``dG π``ª`©`dG
øe iƒ°ü≤dG IOÉØà°SÓd É≤k «k ≤ëJ
,á«HÉë°ùdG á``Ñ`°`Sƒ``ë`dG ´hô``°` û` e
á«fhôàμdE’G πª©dG äGAGôLEG §HQh
™aôd É¡H ∫ƒª©ªdG IOƒédG ô«jÉ©ªH
.áYô°ùdGh RÉéfE’Gh AGOC’G iƒà°ùe
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG ócCGh
á°SGQóH Ωƒ≤à°S áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG
áÑ°SƒëdG ΩGóîà°SG ôjQÉ≤J π«∏ëJh
¢†«Øîàd ¿hRÉ`` eCÉ` `H á``«`HÉ``ë`°`ù`dG
ájƒ≤J QGôªà°SGh ,á«dÉªdG áØ∏μàdG
áeÉ©dG áfÉeC’ÉH äGAÉØμdGh äGQó≤dG
äGQhó`` ` ` dGh ¢`` `TQƒ`` `dG ∫Ó`` `N ø`` e
∫OÉ``Ñ`Jh á``«` aGô``à` M’Gh á``«`Ñ`jQó``à`dG
ºYód iôNC’G äÉ¡édG ™e äGôÑîdG
.á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG ´hô°ûe

∫OÉ``Ñ` Jh á``«` aGô``à` M’G á``«` Ñ` jQó``à` dG
AÉ°†YC’G IOÉ``°`ù`dG º``Yó``d äGô``Ñ`î`dG
äGQó≤dG ™``aQ ±ó¡H ,ø«ØXƒªdGh
™e πeÉ©à∏d ø«μªàdGh äGAÉØμdGh
ÉØk «°†e ,á«ªbôdG áÑ°SƒëdG ´hô°ûe
k Éæ©£b{ ∫ƒ≤dÉH
Gòg »a Gkô«Ñc ÉWƒ°T
≈∏Y ¬JGP âbƒdG »a πª©dGh ,¿CÉ°ûdG
äÉ«æ≤Jh äÉ``eó``N ∫É```NOEG á``°` SGQO
§£N ≥«Ñ£Jh ,QGôªà°SÉH IójóL
èeGôHh á«WÉ«àM’G ï°ùæ∏d Ióªà©e
áÑ°ùàëªdG äÓμ°ûªdG øe »aÉ©àdG
IOƒédG ô«jÉ©eh äÉWGôà°T’ É≤k ah
.zIóªà©ªdG
¢ù∏ée ΩÉ`` Y ø``«``eCG ¥ô``£``Jh
á«∏Ñ≤à°ùªdG äGAGôLE’G ≈dEG iQƒ°ûdG
å«M ,´hô°ûªdG IQGOEÉ``H á≤∏©àªdG
á«ªgCG »dƒJ áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG ócCG
äGAGô`` ` LE’G á``aÉ``c á©HÉàªd á``¨`dÉ``H
ø``eC’É``H á``≤`∏`©`à`ª`dG äÉ``Ñ` ∏` £` à` ª` dGh
QÉWE’G Gòg »a Gkô«°ûe ,»fGôÑ«°ùdG
á``eÉ``©` dG á```fÉ```eC’G QGô``ª` à` °` SG ≈`` `dEG
¿hÉ``©`à`dG »``a iQƒ``°` û` dG ¢ù∏éªd
á``eƒ``μ`ë`dG á``Ä`«`g ™``e ≥``«`°`ù`æ`à`dGh
äÉLQO ≈∏YCG ≥«Ñ£àd á«fhôàμdE’G
äGójó¡àdG ¢üîj Éª«a ∫É``ã`à`e’G
è``eGô``Ñ` dGh ™``jQÉ``°` û` ª` dGh á``«` æ` eC’G
,»fGôÑ«°ùdG ø``eC’É``H ábÓ©dG äGP

¢üî``°T ∞``dCG πμ``d º``dÉ©dG »``a äÉ``°UƒëØ∏d áÑ``°ùf ô``ÑcCG »``fÉK â``≤≤M ø``jôëÑdG
á```jRGô```à```M’G äGAGô`````LE’É`````H á``«``Yƒ``à``dG ∫É``é``e »```a Gó``¡``L ô``Nó``J º```d á``«``æ``©``ª``dG äÉ``¡``é``dG
¿hÉ©J …CÉ` H É``ek hO ÖMôj É``fhQƒ``c
ºéëdG ¢ùμ©j ÉªH ¬©e ≥«°ùæJh
á¡LGƒªd ádhòÑªdG Oƒ¡é∏d »∏©ØdG
»àdG Oƒ¡édÉH √ƒæjh ,¢Shô«ØdG
É kgƒæe ôjô≤àdG Gòg áZÉ«°U »a âªJ
≈∏Y Oô∏d OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Y ¬fCÉH
»àdG Oƒ¡édG ∫ƒM äGQÉ°ùØà°SG …CG
¢Shô«Ød …ó°üàdG π``LCG øe âªJ
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ÉfhQƒc

»àdG çQGƒ``μ`dG á¡LGƒªd á«æWƒdG
Iôàa ∫GƒW IQƒμ°ûe Oƒ¡éH âeÉb
’EG ,áëFÉédG äÉ«YGóJ ™e πeÉ©àdG
øe ójó©dG ôcP øY πØZ ôjô≤àdG ¿CG
¿ÓYE’G πÑb øe Iôªà°ùªdG Oƒ¡édG
¢Shô«Ø∏d á``ª`FÉ``b á``dÉ``M ∫hCG ø``Y
≈``à` Mh ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG á``μ` ∏` ª` e »`` `a
≥jôØdG ¿CG ócDƒf ¿CG Oƒ``fh ,Ωƒ«dG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG

ò``«``Ø``æ``J »````a Ió`````FGô`````dG ∫hó```````dG ø````e á``μ``∏``ª``ª``dG
á```eGó```à```°```ù```ª```dG á``«``ª``æ``à``∏``d 11``````````dG ±ó`````¡`````dG

.¿Éμ°SE’G ôjRh |
á«fÉμ°SE’G Iô«°ùªdG ¿CG ôjRƒdG ócCG
á£≤f äó¡°T øjôëÑdG áμ∏ªe »``a
»a π``ã`ª`à`J ,2014 ΩÉ`` `Y ∫ƒ``ë` J
øe »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ô``eC’G Qhó°U
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿oód
OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
á«æμ°S IóMh ∞dCG 40 AÉæÑH ióØªdG
IóMh ∞``dCG 25 º«∏°ùJ ºJ ,IójóL
èeÉfôH Iô``à`a ∫Ó``N É¡æe á«æμ°S
-2015) ≥HÉ°ùdG áeƒμëdG πªY
ø``jô``ë`Ñ`dG ¿ó`` `e π``°`†`Ø`H (2018
35 ÜQÉ≤j Ée ôaƒJ »àdG IójóédG
5 ≈∏Y áYRƒe á«æμ°S Ió``Mh ∞``dCG
»YGôJ ,á«LPƒªf á«fÉμ°SEG ¿ó``e
áãjóëdG á``«`ª`dÉ``©`dG ô``«`jÉ``©`ª`dG π``c
ô«aƒàdGh §«£îàdG ä’É``é`e »``a
á«ë°üdGh áæeB’G áÄ«ÑdGh äÉeóîdG
´É``£`≤`dG º``¡`°`SG É``ª`c .ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d
»a %12^5 ¬àÑ°ùf É``ª`H ¢``UÉ``î`dG
»a á``«`fÉ``μ`°`SE’G äÉ``eó``î` dG ô``«`aƒ``J
,≥HÉ°ùdG áeƒμëdG πªY è``eÉ``fô``H
É¡à≤∏WCG »``à` dG äGQOÉ``Ñ` ª` d áé«àf
ácGô°ûdG π«©Øàd ¿É``μ`°`SE’G IQGRh
Ö©∏«°S …òdG ,¢UÉîdG ´É£≤dG ™e
ΩGõ``à`d’G ò«ØæJ »``a Ék jQƒëe Gk QhO
πªY èeÉfôH »a OQGƒ``dG »fÉμ°SE’G
(2022-2019) »dÉëdG áeƒμëdG
∞dCG 25 ô«aƒJ ≈∏Y πª©dG ¿CÉ°ûH
ÖfÉL ≈``dEG ,Ió``jó``L á«æμ°S Ió``Mh

á«æ≤àd ΩOGƒ``î` dGh á«àëàdG á«æÑdG
ó«©ÑdG ió``ª` dG ≈``∏`Y äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG
,áFÉªdG »``a 70 ≈``dEG π°üJ áÑ°ùæH
ò«ØæJ ≈``∏`Y IQó``≤` dG ø``e ó``jõ``«`°`Sh
á``jÉ``ª`Mh AGOC’G á``HÉ``bQ äÉ``«`∏`ª`Y
øY º``μ`ë`à`dGh ,äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG ø```eCG
™e ø«eóîà°ùªdG Iõ``¡`LCG »``a ó©H
äÉfÉ«ÑdG ¿Gó``≤`a ø``e á«°ûîdG Ωó``Y
ádƒ¡°S ôaƒj ¬fCG øY Ók °†a .áMÉàªdG

á``eÉ``°` SCG QÉ``°` û` à` °` ù` ª` dG ∞``°` û` c
ΩÉ``©` dG ø`` «` `eC’G Qƒ``Ø`°`ü`©`dG ó``ª``MCG
≈∏Y AÉ``æ`H ¬`` fCG iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªd
ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y äÉ¡«LƒJ
¿CG iQƒ`` °` `û` `dG ¢``ù` ∏` é` e ¢``ù``«``FQ
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG á``fÉ``eC’G
»ªbôdG ∫ƒëàdG äÉ«∏ªY â∏ªμà°SG
,á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG ≈∏Y »∏μdG
Ohõ``ª`dG äÉfÉ«H Ió``YÉ``b ôÑY ∂``dPh
Ébk Ó£fG ∂``dPh ,z¿hRÉ`` eCG{ »ªdÉ©dG
áfÉeCÓd á«é«JGôà°S’G á£îdG øe
IQGOEG ∫Éée »a QÉªãà°SG »a áeÉ©dG
,á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdÉH áaô©ªdG
IOÉ«≤dGh áμ∏ªªdG äÉ¡Lƒàd É≤«≤ëJ
á``Ñ`°`Sƒ``ë`dG ∫É``é` e »`` a á``ª`«`μ`ë`dG
äÉ``eó``N ∫É`` `NOEÉ` ``H ,á``«` HÉ``ë` °` ù` dG
Gkô«°ûe ,QGôªà°SÉH √ójóL äÉ«æ≤Jh
É¡àª¶fCG â∏≤f áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG ≈dG
á``eó``î`d á``°`ü`°`ü`î`ª`dG á``«`°`ù`«`Fô``dG
áfÉeC’G »ØXƒeh ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG
,á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG ≈``dEG áeÉ©dG
ø«°ùëJ »a º¡°ù«°S ∂dP ¿CG GkócDƒe
πμ°ûH á«fhôàμdE’G äÉeóîdG ºjó≤J
IOÉ``jRh ,¢ù∏éªdG AÉ°†YC’ π°†aCG
IOƒ``L ™``aQh ø«ØXƒªdG á«LÉàfEG
IAÉ``Ø`c õ``jõ``©`J ø``Y Ók `°`†`a ,AGOC’G
.ó©H øY πª©dG

:z¿ƒ∏≤à°ùe ¿ƒ«bƒ≤M{ ôjô≤J ≈∏Y GOQ ÉfhQƒμd …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

:¿Éμ°SE’G ôjRh ..¿Éμ°SEÓd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ™e ÉæeGõJ

.¿CÉ°ûdG Gò¡H á«eƒμëdG Oƒ¡édG
»a ¬`` fCG ô``jRƒ``dG í``°` VhCG É``ª`c
áeGóà°SG ≈∏Y áμ∏ªªdG ¢UôM QÉWEG
âYô°T ó≤a ,á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG
á°SÉ«°ùdG á``©` LGô``e »``a IQGRƒ`` ` dG
¿hÉ©J á≤«Kh ∫ÓN øe á«fÉμ°SE’G
èeÉfôHh øjôëÑdG áeƒμM ø«H Ée
Öàμeh »``FÉ``ª`fE’G IóëàªdG º`` eC’G
äÉ``æ`Wƒ``à`°`ù`ª`∏`d Ió``ë` à` ª` dG º`` ` eC’G
á©LGôe ≈dEG ±ó¡J »àdG ,ájô°ûÑdG
á«dÉëdG á``«` fÉ``μ` °` SE’G äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dG
∫ƒ°Uƒ∏d áeRÓdG äÉ°SGQódG OGóYEGh
∂∏J ô``jƒ``£`J πØμJ äÉ``«`°`Uƒ``J ≈`` dEG
ôjƒ£J ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,äÉ°SÉ«°ùdG
É``¡`eó``≤`J »``à` dG äÉ``eó``î` dG á``«` Yƒ``f
π``LCG ø``e ,ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d IQGRƒ`` ` `dG
ió``ª`dG ≈``∏`Y É``¡`à`eGó``à`°`SG ≥«≤ëJ
.ó«©ÑdG
¿CG ôªëdG ¢Sóæ¡ªdG ó``cCG Éªc
É¡JÉeGõàdG QÉWEG »a ¿Éμ°SE’G IQGRh
±ó¡dG ó``aQ π°UGƒà°S á«eƒμëdG
á«ªæàdG ±Gó``gCG øe ô°ûY …OÉ``ë`dG
Ωó``≤`à`dG ø``e ó``jõ``ª`dÉ``H á``eGó``à`°`ù`ª`dG
á∏°UGƒe ∫Ó``N ø``e ,äGRÉ`` é` `fE’Gh
ô``jƒ``£`Jh á``«` fÉ``μ` °` SE’G Iô``«` °` ù` ª` dG
,á«fÉμ°SE’G É¡££Nh É``¡`JGQOÉ``Ñ`e
á°û«©ªdG IOƒ`` `L ≥``«`≤`ë`J ±ó``¡` H
á``eGó``à`°`SG ¿É``ª` °` Vh ,ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d
.»fÉμ°SE’G ∞∏ªdG

. QƒØ°ü©dG óªMCG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG |
¿Éμe …CG øe äÉeƒ∏©ª∏d ∫ƒ°UƒdG
´hô°ûe ƒ¡a ,áμÑ°ûdG ¬«a ôaGƒàJ
π«∏≤àdG »a º¡°ù«°S áÄ«Ñ∏d ≥jó°U
øe É¡ÑMÉ°üj Éeh Iõ¡LC’G OóY øe
.¥QƒdG ΩGóîà°SGh ábÉ£∏d ô«aƒJ
QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG ø``«`Hh
øeGõàdÉH äCGó``H áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG
ºjó≤J »a áª¶fC’G π≤f á«∏ªY ™e
äGQhó`` ` `dGh ¢`` TQƒ`` dG ø`` e á``eõ``M

QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG ô`` cPh
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``«` æ` ≤` J IQGOEG ¿CG
á``eÉ``©` dG á`` fÉ`` eC’É`` H ä’É`` °` `ü` `J’Gh
äÉ«ª∏Y âªJCG ób iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJ ,π≤ædGh áÄ«¡àdG
¢ù«FQ ,í``dÉ``°`ü`dG ídÉ°U ø``H »∏Y
πμ°ûH âª¡°SCGh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
äÉ°ù∏L OÉ≤©fG »a ∫É©aq h »HÉéjEG
øY ¿Éé∏dG äÉYÉªàLGh ¢ù∏éªdG
IOÉØà°S’G ∫Ó``N øe ,ìÉéæH ó©oH
äÉ``eó``î` dGh á``ª` ¶` fC’G ô``aGƒ``J ø``e
á∏eÉμàªdG á``«`ª`bô``dG á``«`fhô``à`μ`d’G
,á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG ôÑY áMÉàªdG
AÉ``°`†`YC’G IOÉ``°` ù` dG â``d qƒ``N »``à` dGh
πeÉ©à∏d áeÉ©dG á``fÉ``eC’G »ØXƒeh
ó«≤àdG ¿hO øe á«∏NGódG OGƒªdG ™e
ø``jõ``î`à`dG äÉ``MÉ``°` ù` e á``jOhó``ë` ª` H
ºéM hCG á«ªbôdG áédÉ©ªdG Iƒ``bh
.πª©dG ™bƒe hCG IôcGòdG
QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG ô`` cPh
áÑ°SƒëdG ≈dEG ∫É≤àf’G ´hô°ûe ¿CG
øe ô``«` ã` μ` dÉ``H RÉ``à` ª` j á``«` HÉ``ë` °` ù` dG
»``à` dG ô``°` UÉ``æ` ©` dGh äÉ`` «` `HÉ`` é` `jE’G
AGOCG ø``e iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée øqμªJ
™∏£àj …ò``dG πμ°ûdÉH óFGôdG √QhO
»``a º``¡` °` ù` «` °` Sh ,™``«` ª` é` dG ¬```«` `dEG
áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∞«dÉμJ ¢†ØN

.áeƒμëdG èeÉfôH á∏¶e
¿CG ¿É``μ` °` SE’G ô`` jRh ±É``°` VCGh
áHôéJ ∂``∏`à`ª`J ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
è``eÉ``fô``H ™``e ¿hÉ``©` à` dG »``a Ió`` `FGQ
ó©H Éª«°S ’ IóëàªdG º``eC’G πFƒe
ΩÉ``Y á``jô``°`†`ë`dG Ió`` æ` `LC’G OÉ``ª` à` YG
»a áeƒμëdG âæª°V å«M ,2016
á≤HÉ°ùdGh á«dÉëdG É¡∏ªY è``eGô``H
è``eGô``Ñ`dGh §``£`î`dG ø``e áYƒªée
≥«≤ëJ »a º¡°ùJ »àdG äGQOÉÑªdGh
ôeC’G ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó``gCG
»eƒμëdG ΩÉ``ª`à`g’G ¢ùμ©j …ò``dG
∂``∏`J ≥``«` ≤` ë` J ≈`` ∏` `Y ¢```Uô```ë` `dGh
.±GógC’G
¿CG ¿É``μ` °` SE’G ô`` jRh OÉ`` aCG É``ª`c
ó©≤e ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ƒ°üM
É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL ™e ∑ôà°ûe
…ò«ØæàdG ÖàμªdG »``a á``≤`jó``°`ü`dG
∫Ó``N Ió``ë` à` ª` dG º`` ` ` eC’G π``Fƒ``ª` d
≈∏Y â`` jô`` LCG »``à` dG äÉ``HÉ``î` à` f’G
º``eC’G πFƒe ôªJDƒe OÉ≤©fG ¢ûeÉg
á«æ«μdG áª°UÉ©dÉH ∫hC’G IóëàªdG
¢ùμ©j »``°`VÉ``ª`dG ΩÉ``©` dG »``Hhô``«` f
™àªàJ »àdG ábƒeôªdG áfÉμªdG Ék °†jCG
≈∏Y ∫ÉéªdG Gò``g »``a áμ∏ªªdG É¡H
.»dhódG ó«©°üdG
áμ∏ªªdG ≥«Ñ£J øY åjóëdÉHh
±Gó``gCG ø``e ô°ûY …OÉ``ë` dG ±ó¡∏d
,áμ∏ªªdG »``a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

ø``H º``°` SÉ``H ¢``Só``æ` ¡` ª` dG ™`` `aQ
¿É``μ` °` SE’G ô`` `jRh ô``ª` ë` dG Üƒ``≤` ©` j
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉ``jBG ≈ª°SCG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈dEG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
Ö``MÉ``°`U ≈`` ` dEGh ,ió``Ø` ª` dG OÓ`` Ñ` `dG
øH áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
áÑ°SÉæªH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
±OÉ°üj …òdG »ªdÉ©dG ¿Éμ°SE’G Ωƒj
Gk ôcòà°ùe ,ôHƒàcCG ô¡°T øe ¢ùeÉîdG
IOÉ«≤dG É¡àdhCG »àdG á«eÉ°ùdG ájÉYôdG
Iô``bƒ``ª` dG á``eƒ``μ` ë` dGh Ió``«` °` Tô``dG
òæe IóàªªdG á«fÉμ°SE’G Iô«°ùª∏d
.»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«à°S
áÑ°SÉæªdG √òg ¿CG zôªëdG{ ócCGh
§«∏°ùàd á``«` JGƒ``e á``°` Uô``a π``ã` ª` J
á``eƒ``μ` ë` dG Oƒ`` ¡` `L ≈``∏` Y Aƒ``°``†``dG
á«ªæàdG ±Gó``gCG ò«ØæJ »a IôbƒªdG
±ó¡dG Éª«°S ’ 2030 áeGóà°ùªdG
π``©`L{``H ≥``∏`©`à`ª`dG ô``°`û`Y …OÉ``ë``dG
ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùªdGh ¿ó``ª` dG
≈∏Y IQOÉ``bh áæeBGh ™«ªé∏d á∏eÉ°T
.záeGóà°ùeh Oƒª°üdG
Iô«°ùªdG ¿EG ô``jRƒ``dG ∫É```bh
Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U
≥«≤ëJ »``a Iô«Ñc á``jƒ``dhCG äó¡°T
∫Ó``N ø`` e á``eGó``à` °` ù` ª` dG á``«`ª`æ`à`dG
á``«`eó``î`dGh á``jƒ``ª`æ`à`dG ™``jQÉ``°`û`ª`dG
É``bk Ó``£`fG ,áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ »``à`dG
≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¢UôM ø``e
iƒà°ùe ™aôH ôªà°ùªdG ΩÉªàg’G
Éªe ,É¡JOƒL ø«°ùëJh äÉeóîdG
iƒà°ùe ø``«`°`ù`ë`J ¬``«`∏`Y Ö``Jô``à` j
k G Ék gƒæe ,ø«æWGƒªdG á°û«©e
É°†jC
øjôëÑdG áμ∏ªe ájDhQ ¬àdhCG Ée ≈dEG
±Gó`
m ` `gCG ø``e 2030 á``jOÉ``°` ü` à` b’G
â`` JCGh ,√É`` é` `J’G äGP »``a Ö``°`ü`J
Qƒ£àdG ∫Ó``N ø``e π©ØdÉH ÉgQÉªK
äÉ``YÉ``£` b √ó``¡` °` û` J …ò`` `dG ô``«` Ñ` μ` dG
âëJ á«àëàdG á«æÑdGh ¿É``μ` °` SE’G

hCG áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
á≤∏©àªdG äGQƒ£àdGh äGóéà°ùªdÉH
≈∏Y ÉkehO ó«cCÉàdG ºàjh ,¢Shô«ØdÉH
Iõ«cQ ƒ``g »©ªàéªdG »``Yƒ``dG ¿CG
.Oƒ¡édG áaÉc ìÉéf
QÉ≤eh ádÉª©dG ¢üîj Ée ÉeCG øe Oó`` Y π«©ØJ º``J ó``≤`a ,É``¡`æ`μ`°`S
ájRGôàM’G ô«HGóàdGh äGAGô``LE’G
äGAGô`` LE’Gh áHÉbôdG ójó°ûJ ôÑY
º¡æμ°S ø`` cÉ`` eCG »`` a á``«`ª`«`¶`æ`à`dG
AÓLEG äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dGh ,º¡à°û«©eh
IõcôªàªdG IóaGƒdG ádÉª©dG AGƒjEGh
≈dEG É¡∏≤fh áeÉæªdG áª°UÉ©dG §°Sh
πμ°ûH ∂``dPh âbDƒªdG AGƒ``jE’G ô≤e
á°ShQóe äGƒ£N ôÑYh »éjQóJ
»a ájOó©dG áaÉãμdG ¢†«ØîJ ±ó¡H
§°SƒH á¶àμªdG á«æμ°ùdG »fÉÑªdG
ìÉª°S Iôàa ¥ÓWEG ºJ Éªc ,áeÉæªdG
áØdÉîªdG ádÉª©dG ´É°VhCG í«ë°üàd
ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM É¡JÉÄa ∞∏àîªH
ádhòÑªdG Oƒ¡édG ºYój ÉªH »dÉëdG
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
ºZôdÉH ¬fCG ≈dEG ¬jƒæàdG Oƒfh Égô«î°ùJ º``J »``à` dG Oƒ``¡`é`dG ø``e
Égô«aƒJ ºJ »àdG äÉ«fÉμeE’G áaÉch
ÉªH É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d …ó°üà∏d
ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ßØëj
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ø«ª«≤ªdGh
áæé∏dG äGOGó``©`à`°`SG ø``e É¡«a ÉªH

∫É¨°TE’G ≠∏Ñj ºd Gkôjô°S 7642 ≈dEG
ºàjh ¿B’G ≈àM Iô«Ñc ÉÑ°ùf É¡«a
∂dòH á≤«bódG äÉ«FÉ°üME’G ¢VôY
πμ°ûH á``«`Ø`ë`°`ü`dG äGô``ª` JDƒ` ª` dÉ``H
á«aÉØ°ûdG á«é¡æe ≥``ah »YƒÑ°SCG
.áeÉàdG
¬MôW º``J É``e ¢üîj Éª«a QÉ``Ñ` à` NG OGƒ`` ` e Oƒ`` ` Lh Ωó`` `Y ø`` Y
á«Ñ£dG äGó©ªdG πãe áKÉZEG OGƒeh
á``«`°`ü`î`°`û`dG á`` jÉ`` bƒ`` dG äGó```©` `eh
ƒ``¡`a á``«``aÉ``c Ö``°` ù` æ` H á```©` `æ` `bC’Gh
ô«aƒJ º``J å«M ,≥``«`bO ô«Z ìô``W
áëFÉédG á¡LGƒªd äÉeõ∏à°ùªdG
øjôëÑdG â≤≤Mh áeOÉb äGƒæ°ùd
»a äÉ°UƒëØ∏d áÑ°ùf ôÑcCG »fÉK
»Øæj É``e ¢üî°T ∞``dCG πμd ºdÉ©dG
,á«Ñ£dG äGó©ªdGh OGƒ``ª`dG ¢ü≤f
ø«HÉ°üªdG OGóYCG ájOhóëe ¿CG Éªc
ø«∏eÉ©dG ±ƒØ°U ø«H øe ihó©dÉH
ΩGõàdG ¢ùμ©J »ë°üdG QOÉμdG »a
ájÉªëdG πÑ°S áaÉc ô«aƒàH øjôëÑdG
º``bGƒ``£` dGh ø``«`∏`eÉ``©`∏`d á``jÉ``bƒ``dGh
.á«Ñ£dG
»YƒdG á∏b á£≤f ≈∏Y ÉØk £Yh øe íFGô°ûdG ¢†©H ΩGõ``à`dG Ωó``Yh
äGAGô``LE’Gh äÉª«∏©àdÉH ™ªàéªdG
á``«`æ`©`ª`dG äÉ``¡` é` dÉ``a ,á`` «` `FÉ`` bƒ`` dG
ºdh ¬©bƒe øe πc É``gQhó``H Ωƒ≤J
á«YƒàdG ∫É``é` e »``a Gkó` ¡` L ô``Nó``J

…òdG »FÉæãà°S’G ±ô¶dG ™eh
¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG AGôL ºdÉ©dG √ó¡°T
á∏eÉ°T á«æWh á«é«JGôà°SG ™°Vh ºJ
™e πeÉ©à∏d á∏°üØæe IójóL á£Nh
OGó``YCG IOÉ`` jR ák æª°†àe ¢Shô«ØdG
»a á∏eÉ©dG iƒ≤dGh á«Ñ£dG QOGƒμdG
QGôªà°SG øª°†j ÉªH äÉ«Ø°ûà°ùªdG
,á«©«ÑW IQƒ°üH äBÉ°ûæªdG πªY
õcGôe øe Oó``Y AÉ°ûfEG ≈``dEG áaÉ°VEG
∫õ©dGh »ë°üdG ôéëdGh ¢üëØdG
á«ë°üdG áeƒ¶æªdG êQÉN êÓ©dGh
á«fGó«e äÉ«Ø°ûà°ùe øe ájOÉ«àY’G
á≤£æe »a »fGó«ªdG ≈Ø°ûà°ùªdÉc
≥``aGô``ª` dG ≈``à`°`û`H õ``¡`é`ª`dG Iô``à` °` S
ájÉYô∏d á°ü°üîªdG ΩÉ``°` ù` bC’Gh
ôéë∏d ó``ë` dG õ``cô``eh ,êÓ`` ©` `dGh
ájÉæ©dG Ió``Mh ó««°ûJh »ë°üdG
»a áæFÉμdGh á«fGó«ªdG Iõ``cô``ª`dG
Égõ«¡éJh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG
≈``∏` YCG ≥`` `ahh Iõ```¡` `LC’G π``°` †` aCÉ` H
500 ô«aƒJ º``J Éªc ,äÉjƒà°ùªdG
áLôëdG ájÉYô∏d ¢ü°üîe
ôjô°S
m
m
áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a áYRƒe
õ``cGô``ª`dG ø``e Oó``Y ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``H
≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©`à`dÉ``Hh .iô`` `NC’G
õjõ©J ºJ á«æ©ªdG äÉ¡édG áaÉc ø«H
∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
á``bÉ``£` dG â``∏` °` Uh å``«` M êÓ`` ©` `dGh
êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G

ô``jô``≤` à` dG ≈`` ` ` dEG IQÉ`` `°` ``TE’É`` `H
∞ë°üdG ø``e Oó``Y »``a ô°ûf …ò`` dG
áYƒªée √OGóYEÉH âeÉbh á«∏ëªdG
≥jôØdG Oƒj ,z¿ƒ∏≤à°ùe ¿ƒ«bƒ≤M{
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
í«°VƒJ (19-ó`` «` `aƒ`` c) É`` fhQƒ``c
¥ô``£`à`dG º``J »``à` dG •É``≤` æ` dG ¢``†`©`H
π``LCG ø``e ∂``dPh ,ôjô≤àdG »``a É¡«dEG
ΩÉeCG áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG ™°Vh
•É≤ædG πãªàJh ,ºjôμdG Qƒ¡ªédG
:»∏j Éª«a
¬∏«∏ëJ »``a ôjô≤àdG óªàYG áKóëe ô«Z áªjób äÉ«FÉ°üMEG ≈∏Y
á``jOÉ``«`à`Y’G á«HÉ©«à°S’G ábÉ£∏d
äÉ`` ` eRC’G ä’É``ë``H á``«`æ`©`ª`dG ô``«` Z
øe ôãcC’ Oƒ©J á«ë°üdG ÇQGƒ£dGh
ΩÉ``bQC’G ¢ùμ©J ’h äGƒæ°S ¢ùªN
á``«`HÉ``©`«`à`°`S’G á``bÉ``£` dGh á``«`∏`©`Ø`dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG å«M ,á«dÉëdG
»a ájƒdhCG »ë°üdG ´É£≤dG »dƒJ
Gò¡d IOƒ°ûæªdG ±Gó`` gC’G ≥«≤ëJ
ó¡°ûj ¬∏©L ÉªH …ƒ«ëdG ´É£≤dG
¬à«æH õjõ©J »``a Gkôªà°ùe GkQƒ``£`J
Ö°ùëH á«ë°üdG ájÉYô∏d á«àëàdG
¬«∏Yh ,á``eƒ``μ`ë`dG è``eÉ``fô``H §£N
Iqô°SCGh á«Ñ£dG QOGƒμdG Ö°ùf ¿EÉa
äOGR ó``b Oô``a πμd äÉ«Ø°ûà°ùªdG
Qƒ¡X πÑb á«°VÉªdG IôàØdG ∫Ó``N
.ÉfhQƒc áëFÉL

QGô```≤```H ó``«``°``û``j »``ª``«``©``æ``dG ó```LÉ```e »```∏```Y .O Ö```FÉ```æ```dG
∫Gƒ`````eC’G π``°``ù``Zh á``«``dÉ``ª``dG º``FGô``é``∏``d á``HÉ``«``f AÉ```°```û```fEG

بيانات الخبر
.»ª«©ædG »∏Y .O |

≥«≤ëJ ≈∏Y ÜÉéjE’ÉH ¢ùμ©æj Éªe É¡fCÉ°ûH áeÉ©dG áHÉ«ædG
.IõLÉædG ádGó©dG CGóÑe
áHÉéà°SG ∂dòc »JCÉj QGô≤dG Gòg ¿CG »ª«©ædG í°VhCGh
QhO ∫ÓN ¬eób …òdG ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG ™e ÉkeÉé°ùfGh
øª°†àªdGh ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ∫hC’G OÉ≤©f’G
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ÉØk «°†e ,∫GƒeC’G ºFGôL áHÉ«f AÉ°ûfG
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájGQ âëJ
»a Iô«Ñc äGƒ£N â©£b ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
Iô«°ùªdG ÖcGƒj ÉªH ø«fGƒ≤dG áÑcGƒeh »©jô°ûàdG πª©dG
É¡é¡àæJ »àdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG Rõ©jh á«WGô≤ªjódG
.ä’ÉéªdGh Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe

¢ù«FQ ÖFÉf »ª«©ædG óLÉe »∏Y .O ÖFÉædG Üô``YCG
ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
»∏Y QƒàcódG ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T ¢üdÉN øY
á°ü°üîàe áHÉ«f AÉ``°`û`fEG QGô``≤`d ø«æ«YƒÑdG π°†a ø``H
ΩÉμMCG äÉ«°†à≤ªd É≤k «≤ëJ ∫GƒeC’G π°ùZh á«dÉªdG ºFGôé∏d
(29) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG QGó°UEÉH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG
ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH 2020 áæ°ùd
∫Gƒ``eC’G π°ùZ áëaÉμeh ô¶M ¿CÉ°ûH 2001 áæ°ùd (4)
OÉ``é`jEG »``a QGô``≤` dG á«ªgCÉH É`` kgƒ``æ`e ,ÜÉ`` `gQE’G π``jƒ``ª`Jh
ÆôØàdGh ,ºFGôédG øe á«YƒædG √òg »a ≥«bódG ¢ü°üîàdG
ÉgÉ≤∏àJ »àdG äÉZÓÑdG »a ±ô°üàdGh ≥«≤ëà∏d ΩÉàdG

اليوم

التاريخ

الخبر
øjó«Øà°ùªdG AÉ```ª```°```SCG ô``°``û``æ``H Ö``dÉ``£``j π``æ``jR ∞`
`°``Sƒ``j Ö``FÉ``æ``dG
º``¡``JÉ``Ñ``∏``W äGƒ`````æ`````°`````Sh á```«```æ```μ```°```ù```dGالنشر
äGó```````Mƒ```````dG
ø`````e
جهة

≈∏Y ó«cCÉàdG ™``e ,º¡JÉÑ∏W äGƒæ°Sh
ô«jÉ©ªdG ∫ƒ£j ìÓ°UEÉH IQGRƒdG ΩÉ«b
á«eóbC’G ≈∏Y QÉ°üàb’Gh ,Ióªà©ªdG
.ø«æWGƒªdG ™«ªL ø«H ádGó©dG ≥«≤ëàd
¿CÉ°ûH ¬HGô¨à°SG øY πæjR ôqÑYh
øe ƒ``∏`î`j ’ …ò```dG »``dÉ``ë` dG ™``bGƒ``dG
IQGRƒdG ≥«∏©J Ée :ÓFÉ°ùàe ,¢†bÉæJ
∫hC’G ,ø«æWGƒe …ƒëj ó¡°ûe ≈∏Y
¿CG º``ZQ ,ô¶àæj »fÉãdGh ¬JóMh ∫É``f
!?äGƒæ°ùH ΩóbCG ô«NC’G Ö∏W

ºZôdÉH ,ø``μ`d :π``æ` jR ∑Qó``à` °` SGh
É¡JGP á«Yƒ°VƒªdG ¿EÉ` a ,∂``dP π``c ø``e
á``LÉ``M ≈`` `dEG IQÉ`` `°` ` TE’G ≈`` `dEG É``fOƒ``≤` J
ó``jõ``e ≈`` `dEG IQGRƒ`` ` `dG π``ª` Y á``«`é`¡`æ`e
ÖfÉédG »``a Gó``jó``ë`Jh ìÓ``°` UE’G ø``e
™jRƒà∏d Ióªà©ªdG ô«jÉ©ªdÉH ≥∏©àªdG
.∂dP ¿CÉ°ûH á«aÉØ°ûdGh
π``æ`jR Oó`` `L ,¬`` ``JGP QÉ`` ` `WE’G »`` a
AÉª°SCG IQGRƒdG ô°ûf á«ªgCÉH áÑdÉ£ªdG
äGóMƒdG øe øjó«Øà°ùªdG ø«æWGƒªdG

øμªj É``e ƒ``gh ,(á``∏`«`≤`ã`dG) áÑ«≤ë∏d
™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG »a √ôKCG IógÉ°ûe
,QÉ¶àfG ∫ƒ``W ó©H Qƒ``æ`dG äCGQ »``à`dG
™°Vh »àdG ¿Éª∏°S áæjóe É¡«a Rô``HC’G
.2002 ΩÉY »a É¡°SÉ°SCG ôéM
äAÉ`` L ,∂`` ` dP Ö``fÉ``é` H :™`` HÉ`` Jh
…Rƒ``∏` dGh ó``ë`dG »``a ¿ó``ª` dG ™``jQÉ``°`û`e
≈∏Y á∏≤f ≥≤ëàd ,Iô``à`°`Sh »``∏`eô``dGh
óàªJ á``ª` jó``b äÉ``Ñ` ∏` W á``«`Ñ`∏`J ó``«`©`°`U
.»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùàd
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جاللة امللك يتلقى برقية �شكر
جوابية من رئي�س كوريا الدميقراطية
تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية �صكر جوابية من فخامة
الرئي�س كيم جونغ وون رئي�س جلنة �صئون الدولة
جلمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبية ،وذلك ردا ً على
برقية التهنئة التي بعث بها جاللته اإليه مبنا�صبة ذكرى
اليوم الوطني جلمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبية.

رئي�س الوزراء يتلقى برقية �شكر
جوابية من خادم احلرمني وويل عهده
تلقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل
خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل برقية �صكر جوابية من
اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل
�صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة ،وذلك ر ًدّا على
برقية التهنئة التي بعث بها �صموه اإىل خادم احلرمني ال�صريفني
مبنا�صبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية ال�صعودية.
واأعرب خادم احلرمني ال�صريفني يف الربقية عن �صكره
وتقديره ل�صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء على كرمي م�صاعر
�صموه الطيبة ودعواته ال�صادقة� ،صائالً اهلل تعاىل اأن ميتع
�صموه مبوفور ال�صحة وال�صعادة.
كما تلقى �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء برقية �صكر
جوابية مماثلة من اأخيه �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�صعودية.

ويل العهد ي�شدر قرارًا
بتعيني مدير يف وزارة ال�شحة
�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،قرار
رقم ( )25ل�صنة  2020بتعيني مدير يف وزارة ال�صحة جاء
فيه:
املادة الأوىل :يُعني عبداهلل يو�صف الذوادي مدي ًرا لإدارة
اخلدمات امل�صاندة بوزارة ال�صحة.
املادة الثانية :على وزيرة ال�صحة ،تنفيذ اأحكام هذا القرار،
ويُعمل به من تاريخ �صدوره ،ويُن�صر يف اجلريدة الر�صمية.

ويل العهد ي�شدر قرا ًرا باإ�شافة «الربيجبالني»
و«اجلابابنتني» �شمن املوؤثرات العقلية
�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
قرار رقم ( )14ل�صنة  2020ب�صاأن تعديل اجلداول املرفقة
بالقانون رقم ( )15ل�صنة  2007ب�صاأن املواد املخدرة
واملوؤثرات العقلية باإ�صافة مواد جديدة اإىل مواد املجموعة
الثانية جدول رقم ( )4منها ،جاء فيه:
املادة الأوىل:
وي�صاف اإىل املجموعة الثانية (املوؤثرات العقلية)
جدول رقم ( )4املرفق بالقانون ( )15ل�صنة  2007ب�صاأن
املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية ،املادتان التاليتان:
 الربيجبالني ()Pregabalin اجلابابنتني ()Gabapentinاملادة الثانية:
على الوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ اأحكام هذا
القرار ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره يف
اجلريدة الر�صمية.

ويل العهد ي�شدر قرا ًرا باإعادة ت�شكيل جمل�س
الولية على اأموال القا�شرين ومَ ن يف حكمهم
�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
قرار رقم ( )15باإعادة ت�صكيل جمل�س الولية على اأموال
القا�صرين ومَن يف حكمهم ،جاء فيه:
املادة الأوىل:
يُعاد ت�صكيل جمل�س الولية على اأموال القا�صرين
ومَن يف حكمهم برئا�صة وزير العدل وال�صئون الإ�صالمية
والأوقاف ،وع�صوية ُك ٍّل من:
 -1ر�صا عبداهلل فرج.
 -2جا�صم اأحمد املهزع.
 -3اإبراهيم ح�صن احلواج.
 -4عبداجلليل علي اأحمد احلايكي.
 -5مناف يو�صف حمزة.
 -6حممد ال�صيخ اأحمد الع�صفور.
 -7ناجي �صبت �صامل �صبت.
املادة الثانية:
تكون مدة ع�صوية اأع�صاء املجل�س املذكور �صنتني قابلة
للتجديد.
املادة الثالثة:
على وزير العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف تنفيذ
هذا القرار ،ويُعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره يف
اجلريدة الر�صمية.
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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يهنئون ال�شي�شي بذكرى اأكتوبر
بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،برقية تهنئة اإىل الرئي�س
عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س جمهورية
م�صر العربية ال�صقيقة ،وذلك مبنا�صبة
ذكرى يوم ال�صاد�س من اأكتوبر املجيدة.
اأعرب جاللته فيها عن اأطيب
تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور
ال�صحة وال�صعادة ول�صعب جمهورية
م�صر العربية ال�صقيق املزيد من
التقدم والزدهار ،م�صيدا ً جاللته بعمق
العالقات الطيبة التي تربط البلدين
وال�صعبني ال�صقيقني ،متمنيا ً لهذه
العالقات املزيد من النماء والتطور.
كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي
الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س
جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة اإىل فخامة
الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س
جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة ،وذلك
مبنا�صبة ذكرى يوم ال�صاد�س من اأكتوبر
املجيدة.
عرب �صموه فيها عن اأطيب تهانيه

جاللة امللك

ومتنياته لفخامته مبوفور ال�صحة
وال�صعادة ول�صعب جمهورية م�صر
العربية ال�صقيق املزيد من التقدم
والزدهار ،م�صيدا ً �صموه بعمق العالقات
الطيبة التي تربط البلدين وال�صعبني
ال�صقيقني ،متمنيا ً لهذه العالقات املزيد

الرئي�س امل�صري

من النماء والتطور.
كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي
رئي�س الوزراء برقية تهنئة مماثلة اإىل
الدكتور م�صطفى مدبويل رئي�س جمل�س
الوزراء امل�صري.
وبعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة اإىل اأخيه
الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س
جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة ،وذلك
مبنا�صبة ذكرى يوم ال�صاد�س من اأكتوبر
املجيدة.
اأعرب �صموه فيها عن اأطيب تهانيه
ومتنياته لفخامته مبوفور ال�صحة
وال�صعادة ول�صعب جمهورية م�صر
العربية ال�صقيق املزيد من التقدم
والزدهار ،م�صيدا ً مبا يجمع بني البلدين
ال�صقيقني من عالقات وطيدة على
خمتلف الأ�صعدة ،والدفع بها نحو مزيد
من التطور والنماء.
كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء برقية تهنئة
مماثلة اإىل اأخيه الدكتور م�صطفى
مدبويل رئي�س جمل�س الوزراء امل�صري،
معربا �صموه فيها عن خال�س تهانيه
بهذه املنا�صبة.

احلمر :البحرين متقدمة يف تنفيذ الهدف احلادي ع�شر للتنمية امل�شتدامة

 % 12.5ن�شبة م�شاهمة القطاع اخلا�س يف توفري اخلدمات الإ�شكانية
رفع املهند�س با�صم بن يعقوب
احلمر وزير الإ�صكان اأ�صمى اآيات التهاين
والتربيكات اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،واإىل �صاحب
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل
خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل،
واإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
مبنا�صبة يوم الإ�صكان العاملي الذي ي�صادف
اخلام�س من �صهر اأكتوبر ،م�صتذك ًرا الرعاية
ال�صامية التي اأولتها القيادة الر�صيدة
واحلكومة املوقرة للم�صرية الإ�صكانية
املمتدة منذ �صتينيات القرن املا�صي.
واأكد احلمر اأن هذه املنا�صبة متثل
فر�صة مواتية لت�صليط ال�صوء على جهود
احلكومة املوقرة يف تنفيذ اأهداف التنمية
امل�صتدامة  2030ل �صيما الهدف احلادي
ع�صر املتعلق بـ«جعل املدن وامل�صتوطنات
الب�صرية �صاملة للجميع واآمنة وقادرة على
ال�صمود وم�صتدامة».
وقال الوزير اإن امل�صرية التنموية
ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة
ملك البالد املفدى �صهدت اأولوية كبرية يف
حتقيق التنمية امل�صتدامة من خالل امل�صاريع
التنموية واخلدمية التي ت�صهدها اململكة،
انطال ًقا من حر�س القيادة الر�صيدة على
الهتمام امل�صتمر برفع م�صتوى اخلدمات
وحت�صني جودتها ،مما يرتتب عليه حت�صني
م�صتوى معي�صة املواطنني ،منوهً ا ا ً
أي�صا مبا
اأولته روؤية مملكة البحرين القت�صادية
ٍ
أهداف ت�صب يف ذات الجتاه،
 2030من ا
واأتت ثمارها بالفعل من خالل التطور الكبري
الذي ت�صهده قطاعات الإ�صكان والبنية
التحتية حتت مظلة برنامج احلكومة
املوقرة.
واأ�صاف وزير الإ�صكان اأن مملكة
البحرين متتلك جتربة رائدة يف التعاون
مع برنامج موئل الأمم املتحدة ل �صيما بعد
اعتماد الأجندة احل�صرية عام  ،2016حيث

وزير الإ�صكان

�صمنت احلكومة يف برامج عملها احلالية
وال�صابقة جمموعة من اخلطط والربامج
واملبادرات التي ت�صهم يف حتقيق اأهداف
التنمية امل�صتدامة ،الأمر الذي يعك�س
الهتمام احلكومي واحلر�س على حتقيق
تلك الأهداف.
ونوه احلمر بالإ�صادات الأممية التي
حظيت بها اململكة يف التعامل مع ملفات
املدن وامل�صتوطنات الب�صرية ،م�صتذك ًرا
منح �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة
بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر
جائزة ال�صرف لالإجناز املتميز يف جمال
التنمية احل�صرية والإ�صكان لعام 2006
من قبل برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات
الب�صرية بجنيف ،م�صريًا اإىل توايل اإ�صادات
الأمم املتحدة والدول الأع�صاء بالتجربة
الإ�صكانية البحرينية يف هذا املجال لدى
امل�صاركة يف املحافل والجتماعات ذات
ال�صلة بالأمم املتحدة.
كما اأفاد وزير الإ�صكان باأن ح�صول
مملكة البحرين على مقعد م�صرتك مع
جمهورية اإندوني�صيا ال�صديقة يف املكتب
التنفيذي ملوئل الأمم املتحدة خالل
النتخابات التي اأجريت على هام�س انعقاد
موؤمتر موئل الأمم املتحدة الأول بالعا�صمة
الكينية نريوبي العام املا�صي يعك�س ا ً
أي�صا
املكانة املرموقة التي تتمتع بها اململكة يف
هذا املجال على ال�صعيد الدويل.

بيانات الخبر

وباحلديث عن تطبيق اململكة للهدف
احلادي ع�صر من اأهداف التنمية امل�صتدامة
يف اململكة ،اأكد الوزير اأن امل�صرية الإ�صكانية
يف مملكة البحرين �صهدت نقطة حتول عام
 ،2014تتمثل يف �صدور الأمر امللكي ال�صامي
من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى ببناء
 40األف وحدة �صكنية جديدة ،مت ت�صليم 25
األف وحدة �صكنية منها خالل فرتة برنامج
عمل احلكومة ال�صابق ()2018-2015
بف�صل مدن البحرين اجلديدة التي توفر ما
يقارب  35األف وحدة �صكنية موزعة على 5
مدن اإ�صكانية منوذجية ،تراعي كل املعايري
العاملية احلديثة يف جمالت التخطيط
والتوفري اخلدمات والبيئة الآمنة وال�صحية
للمواطنني .كما �صاهم القطاع اخلا�س
مبا ن�صبته  %12.5يف توفري اخلدمات
الإ�صكانية يف برنامج عمل احلكومة ال�صابق،
نتيجة ملبادرات التي اأطلقتها وزارة الإ�صكان
لتفعيل ال�صراكة مع القطاع اخلا�س ،الذي
�صيلعب دو ًرا حموريًا يف تنفيذ اللتزام
الإ�صكاين الوارد يف برنامج عمل احلكومة
احلايل ( )2022-2019ب�صاأن العمل على

«الأ�شغال» :تر�شية م�شروع مبنى لإدارة «امل�شح البحري» مبيناء �شلمان
قالت مدير اإدارة م�صاريع البناء بوزارة الأ�صغال
و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين مرمي عبداهلل اأمني
باأنه قد مت تر�صية مناق�صة م�صروع اإن�صاء مبنى اإ�صايف
لإدارة امل�صح البحري مبيناء �صلمان من قبل جمل�س
املناق�صات واملزايدات.
واأر�صيت املناق�صة على �صركة ترا�س العاملية للمقاولت
بقيمة بلغت
( 128،166.340مائة وثمان وع�صرون األفا ومائة
و�صتة و�صتون دينا ًرا وثالثمائة واأربعون فل�صً ا) ،ومن
املتوقع اأن يتم البدء يف التنفيذ خالل ال�صهر اجلاري.

واأفادت مدير اإدارة م�صاريع البناء باأن امل�صروع ي�صتمل
على اإ�صافة مبنى مكاتب لإدارة امل�صح البحري مب�صاحة
اإجمالية تبلغ ً 240
مرتا مربعً ا بهدف ت�صهيل العمل وتوفري
الراحة للموظفني وزيادة الطاقة ال�صتيعابية ملوظفي اإدارة
امل�صح البحري بجهاز امل�صاحة والت�صجيل العقاري.
ويقع املبنى اجلديد بالقرب من املبنى القائم والكائن يف
ميناء �صلمان ،ويت�صمن املبنى املكون من دور واحد مكاتب
اإدارية ،وغرفة اجتماعات ،ومكاتب مفتوحة للموظفني،
وبع�س اخلدمات امل�صاحبة ،كما ويت�صمن امل�صروع الأعمال
الكهروميكانيكية واأعمال ال�صرف ال�صحي.

توفري  25األف وحدة �صكنية جديدة ،اإىل
جانب اجلهود احلكومية بهذا ال�صاأن.
كما اأو�صح الوزير اأنه يف اإطار حر�س
اململكة على ا�صتدامة اخلدمات الإ�صكانية،
فقد �صرعت الوزارة يف مراجعة ال�صيا�صة
الإ�صكانية من خالل وثيقة تعاون ما بني
حكومة البحرين وبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ومكتب الأمم املتحدة للم�صتوطنات
الب�صرية ،اتلي تهدف اإىل مراجعة ال�صيا�صات
الإ�صكانية احلالية واإعداد الدرا�صات الالزمة
للو�صول اإىل تو�صيات تكفل تطوير تلك
ال�صيا�صات ،بالإ�صافة اإىل تطوير نوعية
اخلدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنني،
من اأجل حتقيق ا�صتدامتها على املدى البعيد.
كــما اأكــد املهنــد�س احلــمر اأن وزارة
الإ�صكان ويف اإطار التزاماتهــا احلكوميــة
�صتوا�صل رفد الهــدف احلادي ع�صر مــن
اأهداف التنمية امل�صتدامة باملزيد من التقــدم
والإجنــازات ،من خالل موا�صلة امل�صــرية
الإ�صكانيــة وتطويــر مبادراتها وخطــطها
الإ�صكانية ،بهــدف حتــقيق جودة
املعي�صـة للمواطنــني ،و�صمــان ا�صتدامة
امللــف الإ�صكــاين.
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حمليات 03

جلنة لو�سع مقرتحات تهدف لزيادة مكت�سبات «املواطنة اخلليجية» ..جمل�س الوزراء:

تفعيل امل�ساءلة يف ال�سيدليات احلكومية واخلا�سة و�سمان توفري الأدوية للمر�سى
راأ�س �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء الجتماع العتيادي
الأ�صبوعي ملجل�س الوزراء.
ونعى جمل�س الوزراء املغفور له باإذن اهلل �صاحب
ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة
ريا
الكويت الراحل ،حيث فقدت الأمة بوفاته زعي ًما كب ً
وقائدًا اإن�صان ًيا وقامة خليجية عربية وعاملية كر�س
حياته يف تقدمي كل ما يف و�صعه خلدمة بلده و�صعبه
وجمل�س التعاون والأمة العربية والإ�صالمية ،موؤكدًا
املجل�س اأن ذكراه �صتظل خالدة يف الوجدان اخلليجي
والعربي والعاملي.
واإذ يعرب جمل�س الوزراء عن خال�س تعازيه
وموا�صاته لالأ�صرة الكرمية و�صعب دولة الكويت
ال�صقيقة يف الفقيد الراحل ،فقد عرب جمل�س الوزراء
عن خال�س تهانيه ل�صاحب ال�صمو الأمري نواف
الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت ال�صقيقة
مبنا�صبة توليه مقاليد احلكم ،متمن ًيا ل�صموه كل
التوفيق وال�صداد مبا يحقق النماء والزدهار للكويت
و�صعبها ال�صقيق.
بعدها اأعرب جمل�س الوزراء عن خال�س متنياته
واأمنياته بالتوفيق للطلبة والطالبات وللهيئات
الأكادميية والإدارية مبختلف املوؤ�ص�صات واملراحل
التعليمية مبنا�صبة بدء العام الدرا�صي اجلديد
 ،2021/2020متمن ًيا لهم عا ًما درا�ص ًيا موف ًقا
مكلالً بالنجاح والتوفيق .ووجه املجل�س مبنا�صبة
اليوم العاملي للمعلمني حتية تقدير واعتزاز جلميع
املعلمني على جهودهم املقدرة واإ�صهاماتهم البناءة يف
خلق الأجيال القادرة على موا�صلة امل�صرية خا�صة يف
ظل الظروف ال�صتثنائية لفريو�س كورونا ل�صمان
ا�صتمرار العملية التعليمية لأبناء الوطن من الطلبة
والطالبات يف خمتلف املراحل الدرا�صية.
بعد ذلك اأكد جمل�س الوزراء على اأهمية موا�صلة
التقيد بتو�صيات الفريق الوطني الطبي للت�صدي
لفريو�س كورونا فيما يخ�س التجمعات يف كل مرحلة
من مراحل التعامل مع فريو�س كورونا واللتزام من
اأجل البحرين خلف�س معدلت النت�صار مبا يحفظ
�صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني ،منوهً ا باأهمية
حتلي اجلميع بامل�صوؤولية املجتمعية والوطنية يف
هذه املرحلة؛ فكل فرد يف املجتمع له دور م�صوؤول
ي�صطلع به يف خف�س معدلت النت�صار.
وقد وجه �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
اجلهات املعنية باتخاذ الإجراءات القانونية مع
املخالفني للتعليمات ال�صادرة عن الفريق الوطني
ً
حفاظا على �صحة
الطبي واجلهات ذات العالقة
و�صالمة املجتمع.
ثم اأكد جمل�س الوزراء دعم مملكة البحرين
وم�صاندتها لكل جهود اململكة العربية ال�صعودية
ال�صقيقة يف مكافحة الإرهاب؛ فاأمن و�صالمة اململكة
العربية ال�صعودية ومملكة البحرين كل ل يتجزاأ،
م�صيدًا املجل�س بنجاح رئا�صة اأمن الدولة ال�صعودي
من الإطاحة بخلية اإرهابية تلقت تدريبات ع�صكرية
وميدانية داخل مواقع للحر�س الثوري يف اإيران،
معر ًبا املجل�س عن اإدانة املحاولت الإرهابية كافة
التي ت�صتهدف اأمن و�صالمة اململكة ال�صقيقة.
بعدها رحب جمل�س الوزراء بالتوقيع النهائي
على اتفاق ال�صالم يف جوبا بني حكومة جمهورية
ال�صودان وعدد من احلركات امل�صلحة ،موؤكدًا املجل�س

باأنه اتفاق تاريخي واإجناز كبري على طريق تعزيز
الأمن وال�صتقرار وال�صالم يف ال�صودان.
وقد اأدىل الدكتور يا�صر بن عي�صى النا�صر الأمني
العام ملجل�س الوزراء عقب اجتماع جمل�س الوزراء
الذي عقد �صباح اأم�س عن ُبعد عرب تقنية الت�صال
املرئي بالت�صريح التايل:
نظر جمل�س الوزراء يف املذكرات املدرجة على
جدول اأعماله واتخذ ب�صاأنها من القرارات ما يلي:
اأولً :وافق جمل�س الوزراء على تو�صيات اللجنة
التي �صكلها �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ملتابعة تنفيذ تو�صيات الرقابة على الأدوية برئا�صة
وزير املالية والقت�صاد الوطني ،واأ�صاد جمل�س
الوزراء مبا اتخذته اللجنة من اإجراءات فورية
لت�صحيح ممار�صات اإدارة خمزون و�صرف الأدوية
وتفعيل اأدوات احلوكمة وامل�صاءلة يف ال�صيدليات
احلكومية واخلا�صة مبا يكفل تقدمي ال�صيدليات
خدماتها بجودة عالية ووفق اأعلى اآليات الرقابة
وبخا�صة على الأدوية املخدرة و�صمان توافر
الأدوية للمر�صى من املواطنني واملقيمني كافة،
واأحال جمل�س الوزراء اإىل اللجنة الوزارية لل�صئون
القانونية والت�صريعية التعديالت التي اقرتحت
اللجنة اإدخالها على املر�صوم بقانون ب�صاأن تنظيم
مهنة ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية رقم ( )18ل�صنة
 1997املعدل باملر�صوم بقانون رقم ( )20ل�صنة
 2015وقانون املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية رقم
( )15ل�صنة  ،2007فيما وافق املجل�س على م�صروع
قرار بتعديل اجلداول املرفقة بالقانون رقم ()15
ل�صنة  2007ب�صاأن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية
وذلك باإ�صافة مواد جديدة لها وفق تو�صية اللجنة.
كما وافق ا ً
أي�صا على م�صروع قرار اقرتحته اللجنة
لتعديل قرار اإجراءات تنظيم ومراقبة �صرف الأدوية

د .يا�صر النا�صر

وامل�صتح�صرات ال�صيدلية.
ثان ًيا :بنا ًء على تو�صية جمل�س اخلدمة املدنية
برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء فقد وافق
جمل�س الوزراء على اإعادة تنظيم هيئة املعلومات
واحلكومة اللكرتونية ،وذلك باإلغاء وظيفة نائب
رئي�س تنفيذي من الهيكل التنظيمي للهيئة ونقل
ثالثة اإدارات من الهيئة املذكورة؛ منها اإدارتان اإىل
وزارة الداخلية واإدارة اإىل هيئة تنظيم الت�صالت.
ثال ًثا :وافق جمل�س الوزراء على ت�صكيل جلنة
وزارية عليا برئا�صة �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل
خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء ملتابعة ال�صوؤون
املتعلقة مب�صرية جمل�س التعاون اخلليجي لدول
اخلليج العربية ودرا�صة التوجهات وال�صيا�صات
العامة ململكة البحرين فيما يتعلق بالعمل اخلليجي
امل�صرتك ومتابعة تنفيذ قرارات اأ�صحاب اجلاللة
وال�صمو قادة دول املجل�س وقرارات املجل�س الوزاري
املتعلقة مب�صرية املجل�س واقرتاح التو�صيات لزيادة
مكت�صبات املواطن من املواطنة القت�صادية اخلليجية.

رابعً ا :وافق جمل�س الوزراء على م�صروع قرار
ب�صاأن اإعفاء م�صتوردات قوة دفاع البحرين وقوى
الأمن الداخلي من ال�صرائب (الر�صوم) اجلمركية،
وذلك يف �صوء املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من
معايل وزير الداخلية.
خام�صا :وافق جمل�س الوزراء على ان�صمام مملكة
ً
البحرين اإىل املعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق
التدابري املتعلقة بالتفاقيات ال�صريبية ملنع تاآكل
الوعاء ال�صريبي وحتويل الأرباح وتهدف التفاقية
اىل تعزيز التعاون يف امل�صائل ال�صريبية عن طريق
خلق اآلية فعاله لتنفيذ التغريات الطارئة بطريقة
متزامنة وفعالة عرب �صبكة التفاقيات القائمة لتجنب
الزدواج ال�صريبي على الدخل دون احلاجة اإىل اإعادة
التفاو�س الثنائي على كل اتفاقية على حده.
�صاد�صا :وافق جمل�س الوزراء على الالئحة
ً
التنفيذية للمر�صوم بقانون ب�صاأن نقل وزراعة
الأع�صاء الب�صرية رقم ( )16ل�صنة  ،1998واأقر
م�صروع قرار باإ�صدارها.
وتنظم الالئحة القواعد وال�صوابط وال�صروط
التي ينبغي اتباعها يف عمليات نقل وزراعة الأع�صاء،
وذلك يف �صوء املذكرة املرفوعة من اللجنة الوزارية
لل�صئون القانونية والت�صريعية والتي عر�صها نائب
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة.
�صابعً ا :اعتمد جمل�س الوزراء ثالثة تقارير لهيئة
جودة التعليم والتدريب وافق عليها املجل�س الأعلى
لتطوير التعليم والتدريب برئا�صة �صمو ال�صيخ حممد
بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
وذلك من خالل املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من
وزير ال�صباب والريا�صة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة
جودة التعليم والتدريب.
ويت�صمن التقرير الأول تقييم ممار�صات وتطبيقات
التعليم والتدريب عن ُبعد خالل فرتة جائحة كورونا
يف 2020م ،والثاين حول تقييم جودة املمار�صات
املدر�صية يف الأو�صاع ال�صتثنائية والثالث التقرير
ال�صنوي للهيئة للعام .2020
ثام ًنا :بحث جمل�س الوزراء برنامج الت�صيري
الذاتي للم�صت�صفيات احلكومية وال�صحة الأولية
ا�صتنادًا لقانون ال�صمان ال�صحي والهادف اإىل توفري
منظومة �صحية متكاملة ذات جودة عالية تت�صم
باملرونة وال�صتدامة جاذبة لال�صتثمار وتكفل احلرية
للجميع يف اختيار مقدم اخلدمة ال�صحية ،كما يعني
الربنامج املذكور بتقدمي خدمات �صحية عادلة متتاز
بالتناف�صية �صمن اإطار يحمي حقوق كافة الأطراف
مبا يحقق التغطية ال�صحية ال�صاملة يف اململكة،
وقرر املجل�س اإحالة املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من
املجل�س الأعلى لل�صحة اإىل اللجنة الوزارية لل�صوؤون
املالية والقت�صادية والتوازن املايل.
تا�صعً ا :اأحال جمل�س الوزراء اإىل اللجنة الوزارية
لل�صوؤون املالية والقت�صادية والتوازن املايل
مذكرة وزيرة ال�صحة ب�صاأن تدريب الكوادر الطبية
والتمري�صية واخلدمات امل�صاندة ومبا مت حتقيقه
يف هذا ال�صدد واخليارات املتاحة يف ظل حتديات
الظروف ال�صتثنائية لفريو�س كورونا.
عا�ص ًرا :وافق جمل�س الوزراء على رد احلكومة
على اقرتاح برغبة ب�صاأن مركز وطني يدعم البتكار
يف الذكاء ال�صطناعي ،فيما اأعاد اإىل اللجنة الوزارية
لل�صئون القانونية والت�صريعية رد احلكومة على
اقرتاح برغبة ب�صاأن دعم املخرتعني.

خطة لتح�سني �سري عمليات �سرف وتخزين الأدوية يف ال�سيدليات احلكومية:

ت�سليم الدواء من ال�سيديل وو�سع اآلية ل�سرتجاعه ووقف الطلبات اليدوية
بنا ًء على تكليف �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان
بن حمد اآل خليفة ،ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،بت�صكيل جلنة
برئا�صة ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية
والقت�صاد الوطني وع�صوية كل من وزير �صوؤون
جمل�صي ال�صورى والنواب ووزير �صوؤون الكهرباء واملاء
وممثلني عن مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ووزارة الداخلية واملجل�س الأعلى لل�صحة واخلدمات
الطبية امللكية ،تتوىل التاأكد من اتخاذ الإجراءات
الفورية املتعلقة بالأدوية من حيث احلوكمة وامل�صاءلة
وكل ا�صرتاطات التخزين والتوزيع والبيع واملراجعة،
وخا�صة املخدرة ،ومراجعة القوانني والأنظمة ذات
العالقة.
فقد اأكدت اللجنة اأن التو�صيات املرفوعة من قبلها
والتي اأقرها جمل�س الوزراء اليوم متثلت يف اإحالة
التعديالت القانونية املقرتحة اإىل اللجنة الوزارية
لل�صئون القانونية والت�صريعية للدرا�صة ،واملوافقة
على اإ�صدار القرارات ب�صاأن اإدراج مواد خمدرة جديدة
اإىل اجلداول احلالية والقرارات املعنية بتنظيم مراقبة
�صرف الأدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية يف هذه
اجلداول ،وتطبيق اآليات �صبط �صرف وتخزين الأدوية،
اإىل جانب تفعيل نظام متكامل لإدارة �صرف وتخزين
الأدوية.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

بيانات الخبر

وك�صفت اللجنة عن اأبرز نتائج التدقيق على الأق�صام
املعنية ب�صرف وتخزين الأدوية والإجراءات التابعة
لها والتي متت من خالل الزيارات التفتي�صية ،ودرا�صة
اجلانب التقني ،والطالع على ال�صيا�صات والإجراءات،
وعليه مت و�صع خطة تنفيذية لتح�صني �صري عمليات
�صرف وتخزين الأدوية يف ال�صيدليات احلكومية
تتكون من خم�صة حماور هي الت�صريعات ،وال�صيا�صات
والإجراءات ،وتفعيل اأنظمة اإلكرتونية ،والتدقيق
و�صمان اجلودة ،والأمن وال�صالمة والبنية التحتية.
وقد قامت اللجنة بتكليف فريق لتنفيذ اإجراءات
فورية تخت�س بتح�صني �صري العمليات يف املخزن
املركزي حيث �صملت يف اجلانب العملياتي ما يلي:
مراجعة اأوقات العمل حيث �صيتم ا�صتالم املواد يف اأوقات
حمددة ،ووقف عملية تقدمي الطلبات اليدوية ،وعدم
ت�صليم املواد اإل بوجود موظف تابع للمخازن املركزية،
والبدء وال�صتمرارية يف التدقيق على �صري العمل ،مع
تدريب املوظفني على اتباع ال�صيا�صات .اأما يف جانب
الأمن وال�صالمة ف�صملت تعزيز الأمن لدى موقع ت�صليم
املواد وعدم ال�صماح للغري م�صرح لهم بالدخول ،واأهمية
وجود رجال الأمن عند عملية الإتالف اأو التخل�س من
املواد ،والتاأكد من تطبيق معايري ال�صالمة.
يف حني كانت الإجراءات الفورية املتخذة لتح�صني
�صري العمليات يف �صيدلية ال�صلمانية يف اجلانب

العملياتي ما يلي :اإعادة توزيع وترتيب الأدوية ح�صب
نوع العالج ل�صيدلية املر�صى الداخلني والعيادات
اخلارجية والتو�صيل املركزي ،وتخ�صي�س موقع
حمدد لتخزين الأدوية واملواد ذات ال�صرف العايل،
ووقف تخزين الأدوية يف غري الأماكن املخ�ص�صة لها،
وتخ�صي�س مكان خا�س ل�صتالم الطلبات املنزلية .يف
حني �صملت التح�صينات يف جانب الإجراءات وال�صيا�صات
ت�صغيل ال�صيدليات التابعة للعيادات اخلارجية 24
�صاعة طوال اأيام الأ�صبوع ،وتطبيق �صيا�صة ت�صليم الدواء
فقط من ال�صيديل ،وو�صع اآلية ل�صرتجاع الأدوية،
و�صرف الأدوية للعيادات اخلارجية من �صيدلية
املر�صى الداخليني ،اإىل جانب تخ�صي�س ال�صيدليات
التابعة للعيادات اخلارجية ل�صرف الأدوية للطوارئ.
وي�صتمل حمور الت�صريعات على بنود هي العمل
على اإعداد تعديالت قانونية لتعزيز الرقابة على الأدوية
وت�صديد العقوبات ،واإ�صدار قرارات لإدراج املجموعة
الدوائية اجلابابنتينويد (لريكا) �صمن جداول املواد
املخدرة واملوؤثرات العقلية ولتعزيز ال�صوابط فيما
يخ�س فئات الأطباء امل�صموح لهم ب�صرف هذه الأدوية.
فيما ا�صتمل حمور ال�صيا�صات والإجراءات على اإعادة
ترتيب وجرد املواد يف ال�صيدليات واملخازن الرئي�صية
واإدخال بيانات املواد يف نظام اإدارة املخزون ،وو�صع
�صيا�صات وتطوير اآليات �صري العمل يف ال�صيدلية

الرئي�صية واملخازن املركزية والفرعية وتدريب املوظفني،
ومراجعة وحتديث ال�صيا�صات والإجراءات ب�صاأن اإتالف
املواد اخلا�صعة للرقابة امل�صرتجعة.
اأما حمور اخلطة اخلا�س بتفعيل اأنظمة اإلكرتونية
فقد ا�صتمل على بنود تفعيل ا�صتخدام نظام فعّ ال لتتبع
امل�صرتيات لدى موظفي املخازن املركزية لت�صجيل بيانات
املخزون ،وو�صع نظام لإدارة املخزون و�صرف الدواء
لدى ال�صيدليات التابعة ملجمع ال�صلمانية الطبي .فيما
متثلت بنود حمور التدقيق و�صمان اجلودة يف التدقيق
على عمليات املخزن املركزي وال�صيدليات والأق�صام
الأخرى املعنية ،مع اأهمية تنفيذ تدقيق اأ�صبوعي على
اتباع ال�صيا�صات والإجراءات ،وكذلك التدقيق على
�صيدليات املراكز ال�صحية من قبل الهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية.
يف حني ا�صتمل حمور الأمن وال�صالمة والبنية
التحتية على اأهمية تعزيز الأمن لدى املخازن املركزية
وال�صيدليات ،والتاأكد من �صالمة املبنى والبنية التحتية
ومن تطبيق معايري ال�صالمة يف مكان العمل.
واأكدت اللجنة على اأن تنفيذ بنود اخلطة �صي�صهم يف
الو�صول للهدف املن�صود من خالل ممار�صات �صحيحة
واآمنة يف جميع عمليات اإدارة خمزون و�صرف الأدوية،
وتقدمي ال�صيدليات خدمتها بجودة عالية اإىل جانب
توافر الأدوية للمر�صى كافة.
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اأمني ال�سورى :ا�ستكمال
ا�ستعدادات بدء دور االنعقاد القادم
اأكد امل�صت�صار اأ�صامة اأحمد الع�صف�ر
االأمني العام ملجل�س ال�ص�رى ا�صتكمال االأمانة
العامة لكافة اال�صتعدادات لبدء الدور العادي
الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�س،
م�صريًا اىل ت�فري كافة املتطلبات الفنية
والل�ج�صتية واخلدمات املتعلقة مب�صاندة
اجله�د الت�صريعية الأع�صاء املجل�س باأعلى
م�صت�يات اجل�دة ،وف ًقا لت�جيهات علي بن
�صالح ال�صالح رئي�س املجل�س ،ومبا يتما�صى
مع االإجراءات االحرتازية التي تق�م بها االأمانة
العامة ملكافحة انت�صار فايرو�س ك�رونا.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده االأمني
العام بح�ص�ر االأمناء العامني امل�صاعدين
ومدراء االإدارات باالأمانة العامة ملجل�س
ال�ص�رى ،حيث لفت �صعادته اإىل اأهمية اأن تعمل
االأمانة العامة لال�صتعداد لكافة ال�صيناري�هات
املت�قعة لعقد اجلل�صات عن بُعد اأو مبقر
املجل�س ،مع تط�ير اخلدمات التي تقدمها
باال�صتعانة باأحدث التقنيات والتكن�ل�جيا،
م�ؤكدًا اال�صتفادة من كافة اخلربات واالإمكانيات
املتاحة لت�صهيل اإجراءات العمل.
وخالل االجتماع ا�صتمع االأمني العام اإىل
ا�صتعدادات اإدارات واأق�صام االأمانة العامة
ال�صتقبال دور االنعقاد العادي الثالث من
ً
م�صتعر�صا يف
الف�صل الت�صريعي اخلام�س،
هذا االإطار املتطلبات التنظيمية التي �صت�اكب
بداأ جل�صات املجل�س ،م�ؤكدًا باأن االأمانة العامة
ا�صتعانت باأحدث التقنيات واالإمكانيات
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بندر بن �سلطان يف لقاء متلفز يرف�ش اإ�ساءات القيادة الفل�سطينية جتاه قيادات اخلليج

اإيران تتاجر بالق�سية الفل�سطينية وتركيا مرتبطة بعالقات مع اإ�سرائيل
متام اأب��صايف:

اأ�سامة الع�سفور
واخلربات �ص�اء يف جمال ت�فري املعل�مات
والدرا�صات والبح�ث اأو يف املجاالت االأخرى
املتعلقة باجل�انب العملية يف االجتماعات
واجلل�صات العامة ملجل�س ال�ص�رى .وذلك
من اأجل اإبراز دور جمل�س ال�ص�رى يف املجال
الت�صريعي بال�ص�رة املثلى.
كما مت خالل االجتماع التطرق اإىل بع�س
االأم�ر املتعلقة بت�صهيل مهام االإعالميني
وال�صحافيني يف نقل فعاليات جمل�س ال�ص�رى،
انطال ًقا من اإميان االأمانة العامة للمجل�س
باأهمية و�صائل االإعالم يف نقل االأحداث
والفعاليات ،حيث ثمنت االأمانة العامة الدور
الذي ي�صطلع به االإعالمي�ن وال�صحافي�ن
وو�صائل االإعالم يف هذا املجال.

اأعلن �صفري اململكة العربية ال�صع�دية
اال�صبق لدى ال�اليات املتحدة االمريكية �صم�
االمري بندر بن �صلطان اآل �صع�د عن رف�صه كافة
اال�صاءات التي ترد من قبل قيادات فل�صطينية
جتاه القيادات اخلليجية ،م�ؤكدا على م�اقف
ال�صع�دية امل�صرفة جتاه الق�صية الفل�صطينية
على مدار العق�د املا�صية.
وقال �صم� االمري بندر يف مقابلة بثتها
قناة العربية م�صاء ام�س ان ق�صية فل�صطني
هي ق�صية عادلة يحملها ما و�صفه مبحامني
فا�صلني ،يف مقابل ق�صية ا�صرائيلية غري عادلة،
لكن يحملها حمام�ن ناجح�ن
وا�صار �صم� االمري بندر اىل �صل�صلة من
االخطاء التي ارتكبتها القيادات الفل�صطينية
ومنها م�قف عبدالقادر احل�صيني ،حني راهن
على احلركة النازية العن�صرية لل�ق�ف جانبه،
وا�صر بالفل�صطينية .وكذلك م�قف يا�صر
عرفات ،حني تعمد االخري دعم الرئي�س العراقي
الراحل �صدام ح�صني يف غزوه لدولة عربية -
دولة الك�يت العام .-1990
واعترب االمري بندر ان القيادات الفل�صطينية
الي�م تتحالف مع اطراف هم اكرث من ي�صر
بالق�صية الفل�صطينية ،وعلى راأ�صهم اإيران التي
تتاجر بالق�صية الفل�صطينية .وكذلك تركيا التي
تربطها عالقات وثيقة با�صرائيل ،ومع ذلك تزايد
على دولة االمارات.
وقال االمري بندر «ما �صمعته من القيادات
الفل�صطينية م�ؤخرا جتاه القيادات اخلليجية
م�ؤمل ،وه� «كالم واطي» اذ يحمل الكثري من
التخ�ين».

االمري بندر بن �سلطان

وتابع «لغة التخ�ين لي�صت بالغريبة
على القيادات الفل�صطينية ،بل هذا نهجهم مع
بع�صهم البع�س.
وتناول االمري بندر بن �صلطان الدور
امل�صري الذي حاول الت�فيق بني القيادات
الفل�صطينية واالنق�صام بني قيادة يف ال�صفة
الغربية واخرى يف قطاع غزة الفتا اىل دور
املغف�ر له امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صع�د
للت�فيق بينهما حني متت ا�صت�صافتهم يف
ال�صع�دية ،ووقعا اتفاقية ت�صالح ثم نكث�ا بكل
ما جاء فيها.
وقال االمري بندر لقد بذلت القيادات
ال�صع�دية الدبل�ما�صية جه�دا كبرية من اجل
الت�فيق بني ال�صلطة الفل�صطينية وبني حركة
حما�س .وتعاهدوا يف بيت اهلل (مكة املكرمة)
على الت�افق الذي مت ت�ثيقه باتفاقية ،ومل
مت�س ايام ،حتى نكث�ا بكل �صيء واختلف�ا.
ِ
وتابع«كان�ا يطلب�ن الن�صيحة ،ونقف
معهم .وكنا نربر للعامل اخطاءهم ،رغم

معرفتنا انهم خمطئ�ن ،لكن مل نكن نر�صى باأن
نقف مع اي احد �صدهم .وهذا و ّلد لدى القيادات
الفل�صطينية حالة من الالمباالة» .وا�صاف«الي�م
من ه� حليف القيادات الفل�صطينية؟ اإيران
التي حتتل دول عربية وتتاجر بالق�صية
الفل�صطينية ،وكذلك تركيا التي لديها عالقات
وثيقة مع ا�صرائيل .ومع ذلك تزايد على دولة
االمارات .ال�اقع ان ايران وتركيا هما من اكرث
االطراف اإ�صرارا بالق�صية الفل�صطينية يف
ال�قت احلا�صر».
وتناول �صم� االمري بندر الدور ال�صع�دي
امل�ص ِّرف جتاه االردن خالل احداث ايل�ل
اال�ص�د ،حني حاولت القيادات الفل�صطينية
اال�صتيالء على الدولة االردنية ..ووقفت الدولة
االردنية واجلي�س االردين وال�صعب االردين
ب�ج�ههم وعلى اثرها طردت الف�صائل امل�صلحة
الفل�صطينية من االردن �صماال باجتاه لبنان.
كما ا�صتعر�س �صم� االمري بندر ما فعلته
الف�صائل الفل�صطينية بعد ان خرج�ا من االردن
وانتقل�ا اىل لبنان .حيث اعادوا الكرة ،وراح�ا
يت�صرف�ن متاما كما كان�ا يفعل�ن يف االردن،
وعلى اثرها اندلعت احلرب االهلية يف لبنان،
التي ال زالت تدفع ثمن اخطاء الفل�صطينيني
حتى ي�منا هذا.
كما تناول �صم� االمري م�اقف القيادات
ال�صع�دية امل�صرفة خالل  1967وار�صال
الق�ات ال�صع�دية اىل اجلبهة عرب االردن حيث
بقيت فيها الق�ات ال�صع�دية حتى .1973
وتناول �صم� االمري بندر حجم االكاذيب
التي يتم تناولها يف االعالم .ومنها االعالم
االيراين وكذلك االعالم القطري عرب اجلزيرة.
والذي يغري ويحرف احلقائق.

اتخاذ االإجراءات القانونية حيال املخالفني« ..الداخلية»:

�سرورة االلتزام بالتدابري الوقائية خالل اإحياء منا�سبة «االأربعني»
مالية النواب تناق�ش قانون حماية اال�ستثمار
عقدت جلنة ال�ص�ؤون املالية واالقت�صادية
مبجل�س الن�اب برئا�صة النائب اأحمد ال�صل�م
رئي�س اللجنة ،اجتماعًا عن بُعد مع �صمري
نا�س رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين
وخالد جنيبي النائب االأول لرئي�س الغرفة
وال�فد املرافق ،ملناق�صة عدد من امل��ص�عات
واملقرتحات ذات العالقة بال�صاأن التجاري.
وخالل االجتماع ،مت عر�س وجهات النظر
واالآراء املقدمة من اجلانب النيابي واحلك�مي
يف �صبيل التط�ير ودعم العمل بني اجلانبني
ملا فيه امل�صلحة العامة ،كما مت عر�س درا�صة
تف�صيلية مت اإعدادها من قبل غرفة جتارة
و�صناعة البحرين ب�صاأن الت�صريح املرن،
وا�صتعرا�س جدوى اإقرارها وتطبيقها على
اأر�س ال�اقع.
واأ�صاد النائب ال�صل�م رئي�س اللجنة ،مبا
تت�صمنه الدرا�صة التف�صيلية املقدمة ،م�صريًا
اإىل اأهمية درا�صة وبحث اأبرز الت��صيات التي
خرجت بها هذه الدرا�صة والعمل على ترجمتها
اإىل ق�انني وت�صريعات ومقرتحات برغبة ملا
لها من تاأثريات مهمة اإيجابية على القطاعني
االقت�صادي والتجاري يف مملكة البحرين.

هذا وقد ا�صتعر�صت اللجنة ا ً
أي�صا يف ذات
االجتماع ،االقرتاح بقان�ن بتعديل بع�س
اأحكام املر�ص�م بقان�ن رقم ( )48ل�صنة
 2012ب�صاأن غرفة جتارة و�صناعة البحرين،
وبعد اال�صتماع اإىل املرئيات واالآراء املقدمة
من ممثلي غرفة جتارة و�صناعة البحرين،
واالطالع على االآراء ال�اردة اليها من امل�صت�صار
القان�ين وامل�صت�صار االقت�صادي للجنة ،واىل
الرد ال�ارد اليها من وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�صياحة ح�ل القان�ن ،قررت اللجنة �صحب
امل�صروع.
كما واطلعت مالية الن�اب على م�صروع
قان�ن ب�صاأن ت�صجيع وحماية اال�صتثمار والذي
ي�صري اإىل اأ�ص�س ومبادئ القان�ن لتحقيق
الروؤية االقت�صادية ململكة البحرين 2030
والتي اأطلقها جاللة امللك املفدى ،حفظه اهلل
ورعاه ،وذلك من خالل تهيئة بيئة جاذبة
لال�صتثمار املحلي واالأجنبي ،واالنتقال من
اقت�صاد قائم على الرثوة النفطية اإىل اقت�صاد
منتج قادر على املناف�صة عامليًا ،وعليه تقرر
ا�صتكمــال البت ب�صاأن امل�صروع بقان�ن
لالجتماع املقبل.

القب�ش على  4اأ�سخا�ش لرتويجهم املواد املخدرة
�صرح مدير عام االإدارة العامة للمباحث واالأدلة اجلنائية باأن �صرطة مكافحة املخدرات
متكنت من القب�س على اأربعة اأ�صخا�س بينهم امراأة ،ترتاوح اأعمارهم بني  25و 33عامًا،
اإثر قيامهم بالرتويج للم�اد املخدرة والتي تبلغ قيمتها ح�ايل  111األف دينار .واأو�صح
باأنه ف�ر ورود املعل�مات بهذا ال�صاأن ،مت تكثيف عمليات البحث والتحري والتي اأ�صفرت
عن حتديد ه�ية املذك�رين والقب�س عليهم.
واأ�صار مدير عام االإدارة العامة للمباحث واالأدلة اجلنائية اإىل اأنه مت حتريز
امل�صب�طات ،واتخاذ االإجراءات القان�نية الالزمة متهيدًا الإحالة الق�صية اإىل النيابة العامة.

اليوم

التاريخ
الخبر

يف �ص�ء تاأكيد جمل�س ال�زراء امل�قر على
اأهمية حتلي اجلميع بامل�ص�ؤولية املجتمعية
وال�طنية يف هذه املرحلة واأن كل فرد يف
املجتمع له دور م�ص�ؤول ي�صطلع به يف خف�س
معدالت انت�صار فريو�س ك�رونا ،وما يتطلبه
ذلك من التقيد باالإجراءات االحرتازية للحد من
انت�صار اجلائحة ،والتي اأقرها الفريق الطبي،
ويف �ص�ء بيان اإدارة االأوقاف اجلعفرية
والداعي اإىل منع التجمعات خالل منا�صبة
ذكرى االأربعني ،ت�ؤكد وزارة الداخلية ،على
�صرورة االلتزام بالتدابري ال�قائية يف اإحياء

املنا�صبة ،وذلك من خالل تقنية البث املبا�صر
عرب و�صائل الت�ا�صل االجتماعي وعدم اإقامة
التجمعات يف املنازل ،حيث ت�صري تقارير
وزارة ال�صحة ،اإىل انت�صار الفريو�س وب�صكل
ملح�ظ بني االطفال والن�صاء وارتفاع يف عدد
ال�فيات ،مما يقت�صي االلتزام بعزم واإ�صرار
يف اإطار التعاطي امل�صئ�ل مع هذه الظروف
اال�صتثنائية.
وتعرب وزارة الداخلية ،عن تقديرها
لروح التعاون وامل�صئ�لية التي اأبداها
روؤ�صاء وم�صئ�ل� املاآمت واإعالنهم االلتزام

بالتدابري ال�قائية ،من خالل منع اأي جتمعات
اأو م�اكب عزاء يف حميط املاآمت ،واحياء
املنا�صبة عرب البث املبا�صر ،م��صحني اأنه
�صيتم اتخاذ االإجراءات القان�نية ،حيال من
يخالف ذلك ،حفاظا على ال�صحة العامة .واإن
املحافظة على �صالمة املجتمع ،واجب وطني،
تتطلبه امل�صئ�لية االجتماعية ،ويجب تفهم
االإجراءات والتدابري املعم�ل بها وااللتزام
بتطبيقها ،داعني اهلل تعاىل اإىل رفع هذا ال�باء
وانح�صار هذه اجلائحة .حفظ اهلل البحرين
و�صعبها من كل �ص�ء.

لرتك ب�سمة وطنية م�سرّ فة بتاريخ البحرين

البن ــاي يدع ــو للتط ــوع يف التجارب ال�سريري ــة
اأكد النائب عمار البناي رئي�س
اللجنة الن�عية الدائمة حلق�ق
االإن�صان مبجل�س الن�اب اأن التط�ع
يف جتارب ال�صريرية للقاح فريو�س
ك�رونا عمل اإن�صاين ووطني عظيم
يخدم االأمة والب�صرية ،ملا له من
اأهمية يف احلفاظ على الب�صرية،
واإعادة بناء م�صتقبل اأمن لالأجيال
القادمة ،خا ٍل من االأوبئة واالأمرا�س.
هذا ،وتلقى البناي اجلرعة
الثانية من لقاح فريو�س ك�رونا،
وذلك �صمن اخلطة اخلا�صة
با�صتكمال املراحل العالجية
للتجارب ال�صريرية ،اإىل حني
اعتماده كليًا ،بعد التاأكد من فعاليته
على االأفراد.
واأ�صار اإىل اأن العامل الي�م
مير باأ�ص�اأ اأزمة �صحية خالل

القرن  ،21التي فتكت باملجتمعات
الدولية و�صلبت مئات االآالف من
االأرواح الب�صرية ،وال�صيما مملكة
البحرين التي عانت من اآثار جائحة
ك�رونا خالل االأ�صهر املا�صية،
حيث يعترب تط�ّعنا الي�م يف
التجارب ال�صريرية ا�صتجابة لنداء

بيانات الخبر

ال�طن واالإن�صانية ،لل�ق�ف مع ما
تق�م به مملكة البحرين للق�صاء
على هذه اجلائحة باأ�صرع وقت
ممكن.
واأكد البناي على �صالمة
واأمنية هذا اللقاح بعد التطمينات
والرعاية ال�صديدة التي يقدمها

الكادر الطبي امل�صرف على هذه
العملية ،حيث ال ي�جد اأي �صك اأو
خ�ف اأو قلق يدع� لتج ّنب التط�ع
خ�ص��صا
يف التجارب ال�صريرية،
ً
بعد جناح املرحلة االأوىل والثانية
من التجارب على هذا اللقاح ،داعيًا
بذلك اجلميع اإىل التط�ع يف هذه
التجارب ،ليرتك�ا ب�صمة وطنية
م�ص ّرفة يف تاريخ مملكة البحرين.
واأ�صاف اأن التط�ّع فر�صة
للت�صامن مع �صع�ب العامل
والب�صرية اأجمع للق�صاء على هذا
ال�باء ،حيث البد من التكاتف
وت�صجيع بع�صنا البع�س خل��س
هذه التجارب لالإ�صراع يف ال��ص�ل
اإىل لقاح اأمن وف ّعال ،ميكننا من
االنت�صار على هذا ال�باء وحماية
اأنف�صنا وعائلتنا ووطننا الغايل.

ا�ستكمال  %85من م�سروع املجمع التجاري يف الب�سيتني� ..سيادي:

جهة النشر
حتديث بيانات اأع�ساء «املحرق اال�ستهالكية» �سرورة حلفظ حقوقهم
الصفحة

ح�صني املرزوق:
دعا رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املحرق التعاونية اال�صتهالكية
حمم�د حممد عبداهلل �صيادي امل�صاهمني باجلمعية -اأع�صاء اجلمعية
امل�صاهمني -البالغ عددهم ح�ايل  1800م�صاهم اإىل االإ�صراع
ً
حفاظا على حق�قهم ،حيث بلغ جمم�ع قيمة
لتحديث بياناتهم
اأ�صهمهم  135.327األف دينار ،وقد اتخذت اجلمعية العم�مية يف
اجتماعها االأخري قرا ًرا بتح�يل االأرباح اإىل اأ�صهم ت�صاف لكل ع�ص�
غري م�صتلم الأرباحه.
وقال �صيادي لالأيام« :بلغ اإجمايل مبيعات حمطة البرتول
التابعة للجمعية  3.671.419ملي�ن دينار لعام  ،2019وبلغ
�صايف اأرباح اجلمعية لذات العام  200.036األف دينار مقارنة

العدد

الرابط اإللكتروني

بعام  2018حيث بلغت االأرباح  169.682األف دينار ،ويعادل
ن�صيب االأع�صاء من هذا املبلغ  90.015األف دينار ،اأي ما يعادل
 %17من قيمة ال�صهم ،ومت ت�زيع  %12وتاأجيل ت�زيع  %5اإىل العام
القادم» .واأ�صاف« :بلغ جمم�ع االأرباح التي حققتها اجلمعية ابتداء
من العام  2010حتى العام  2019ما يزيد على ن�صف ملي�ن
دينار بن�صبة  ،%107وتبلغ ن�صبة العمالة البحرينية باجلمعية
ح�ايل  %50من جمم�ع العاملني».
وذكر اأن قان�ن اجلمعيات ين�س على اأن تق�م اجلمعية
بتخ�صي�س ن�صبة  %10من �صايف اأرباحها لتح�صني �ص�ؤون املنطقة،
وبناء عليه يعمل جمل�س االإدارة حاليًا على اإعداد نظام لدعم بع�س
االأ�صر املتعففة من خالل اختيار جمم�عة من االأ�صر واختيار اأحد

اأفراد االأ�صرة لدعمه ماديًا يف الدرا�صة باالتفاق مع اأحد املعاهد
الإعداده للعمل وبالتايل يك�ن معيالً الأ�صرته اأو من خالل ت�فري
بع�س االأجهزة لربة املنزل للبدء مب�صروع حت�صل من خالله على
دخل.
وتابع« :مت ا�صتكمال ما ن�صبته  %85من م�صروع بناء املجمع
ً
التجاري يف الب�صيتني والذي ي�صم  29حمال جتاريًا بنظام امليزانني،
ومن املت�قع اأن يحقق اإيرادات بحدود  80األف دينار �صن�يًا ،ومن
هذا املنطق يعمل جمل�س االإدارة حاليًا على درا�صة جدوى الإن�صاء
جممع جتاري مبنطقة عراد حيث متتلك اجلمعية ا ً
أر�صا هناك،
وا ً
أي�صا تعمل اجلمعية على درا�صة بع�س املقرتحات لفتح اأ�ص�اق
يف بع�س مناطق املحرق اجلديدة مثل ديار املحرق».

حممود �سيادي
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مجلس الوزراء :إجراءات قانونية
لمخالفي تعليمات الفريق الوطني الطبي
التحلي بالمسؤولية والتقيد بتوصيات التصدي لـ«كورونا»
وجه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء الجهات المعني��ة باتخاذ اإلجراءات
القانوني��ة م��ع المخالفي��ن للتعليم��ات
الص��ادرة ع��ن الفري��ق الوطن��ي الطب��ي
والجهات ذات العالق��ة ،حفاظ ًا على صحة
المجتمع وسالمته.
وأكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة التقيد
بتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفي��روس كورونا ،فيما يخ��ص التجمعات
ف��ي كل مرحل��ة م��ن مراح��ل التعامل مع
الفي��روس وااللت��زام م��ن أج��ل البحرين،
لخف��ض مع��دالت االنتش��ار بم��ا يحفظ
صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين،
منوه ًا بأهمية تحلي الجميع بالمس��ؤولية
المجتمعي��ة والوطنية في ه��ذه المرحلة؛
ف��كل ف��رد ف��ي المجتمع له دور مس��ؤول
يضطلع به في خفض معدالت االنتشار.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��رؤس صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء االجتم��اع
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.
وأك��د مجلس الوزراء أن ذكرى أمير الكويت
الراحل صاحب الس��مو الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح س��تظل خالدة في الوجدان
الخليج��ي والعرب��ي والعالم��ي ،معبراً عن
خالص تهانيه لصاحب السمو األمير نواف
األحم��د الجابر الصباح أمي��ر دولة الكويت
بمناس��بة تولي��ه مقالي��د الحك��م متمني ًا
لس��موه كل التوفي��ق والس��داد بما يحقق
النماء واالزدهار للكويت وشعبها الشقيق.
ونعى مجلس الوزراء المغفور له بإذن اهلل
صاحب السمو الش��يخ صباح األحمد الجابر
الصباح أمير دول��ة الكويت الراحل ،مؤكداً
أن األمة بوفاته زعيم ًا كبيراً وقائداً إنسان ًا
وقامة خليجية عربية وعالمية كرس حياته
في تقديم كل ما في وس��عه لخدمة بلده
وش��عبه ومجلس التعاون واألمة العربية
واإلس��المية ،معرب�� ًا مجل��س ال��وزراء عن
خالص تعازيه ومواساته لألسرة الكريمة
وشعب دولة الكويت في الفقيد الراحل.
وأع��رب المجل��س ع��ن خال��ص تمنياته
وأمنيات��ه التوفي��ق للطلب��ة والطالب��ات
وللهيئ��ات األكاديمي��ة واإلدارية بمختلف
المؤسسات والمراحل التعليمية ،بمناسبة
بدء العام الدراس��ي الجديد 2020/2021
متمني�� ًا له��م عام ًا دراس��ي ًا موفق�� ًا مكل ً
ال
بالنجاح والتوفيق ،ووجه المجلس بمناسبة
اليوم العالمي للمعلم تحية تقدير واعتزاز
لجميع المعلمين عل��ى جهودهم المقدرة
وإس��هاماتهم البن��اءة ف��ي خل��ق األجيال
القادرة على مواصلة المسيرة ،وخاصة في
ظل الظروف االستثنائية لفيروس كورونا؛
لضمان استمرار العملية التعليمية ألبناء
الوطن من الطلب��ة والطالبات في مختلف
المراحل الدراسية.
كم��ا أكد دعم البحرين ومس��اندتها كافة
جه��ود الس��عودية في مكافح��ة اإلرهاب،
فأم��ن المملك��ة العربي��ة الس��عودية
ومملكة البحرين وسالمتهما كل ال يتجزأ،
مشيداً بنجاح رئاسة أمن الدولة السعودي
في اإلطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريبات
عس��كرية وميدانية داخ��ل مواقع للحرس
الثوري في إيران ،معرب ًا المجلس عن إدانة
كافة المحاوالت اإلرهابية التي تس��تهدف
أمن المملكة وسالمتها.
ورح��ب مجلس ال��وزراء بالتوقي��ع النهائي
التف��اق الس��الم ف��ي جوب��ا بي��ن حكومة
الس��ودان وعدد م��ن الحركات المس��لحة،
مؤك��داً أنه اتفاق تاريخي وإنجاز كبير على
طريق تعزيز األمن واالستقرار والسالم في
السودان.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجل��س ال��وزراء
الدكت��ور ياس��ر بن عيس��ى الناص��ر عقب
اجتم��اع مجلس ال��وزراء ال��ذي عقد صباح
أم��س عن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي
بالتصريح اآلتي:
نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة
عل��ى ج��دول أعمال��ه واتخذ بش��أنها من
القرارات ما يأتي:
أو ًال :وافق مجلس ال��وزراء توصيات اللجنة
التي ش��كلها صاحب الس��مو الملكي ولي
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس ال��وزراء لمتابع��ة تنفيذ
توصيات الرقابة على األدوية برئاسة وزير
المالية واالقتصاد الوطني ،وأش��اد مجلس
ال��وزراء بما اتخذت��ه اللجنة م��ن إجراءات
فوري��ة لتصحي��ح ممارس��ات إدارة مخزون
وصرف األدوية ،وتفعي��ل أدوات الحوكمة
والمس��اءلة ف��ي الصيدلي��ات الحكومي��ة
والخاصة ،بم��ا يكفل تقدي��م الصيدليات
خدماته��ا بج��ودة عالية وف��ق أعلى آليات
الرقاب��ة ،وبخاص��ة األدوي��ة المخ��درة
وضمان توفر األدوي��ة لكافة المرضى من
المواطني��ن والمقيمي��ن ،وأح��ال مجلس
ال��وزراء إل��ى اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون
القانوني��ة والتش��ريعية التعديالت التي
اقترح��ت اللجن��ة إدخالها على المرس��وم
بقان��ون بش��أن تنظي��م مهن��ة الصيدلة
والمراكز الصيدلية رقم ( )18لس��نة 1997
المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )20لسنة
 2015وقانون المواد المخدرة والمؤثرات
العقلي��ة رق��م ( )15لس��نة  ،2007فيم��ا
وافق المجلس على مش��روع قرار بتعديل
الجداول المرفقة بالقانون رقم ( )15لسنة
 2007بش��أن المواد المخدرة والمؤثرات
العقلي��ة ،وذلك بإضافة م��واد جديدة لها
وفق توصية اللجنة ،كم��ا وافق أيض ًا على
مش��روع قرار اقترحته اللجنة لتعديل قرار
إج��راءات تنظي��م ومراقبة ص��رف األدوية
والمستحضرات الصيدلية.
ثاني�� ًا :بنا ًء عل��ى توصية مجل��س الخدمة
المدنية برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ،فقد وافق
مجل��س الوزراء عل��ى إع��ادة تنظيم هيئة
المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية ،وذلك
بإلغاء وظيف��ة نائب رئي��س تنفيذي من
الهي��كل التنظيم��ي للهيئ��ة ،ونقل ثالث
إدارات من الهيئة المذكورة منها إدارتين
إلى وزارة الداخلية وإدارة إلى هيئة تنظيم
االتصاالت.

أبرز ما جاء في الجلسة

ذكرى أمير الكويت الراحل ستظل
خالدة في الوجدان الخليجي والعالمي
دعم جهود السعودية في مكافحة
اإلرهاب وأمنها من أمن البحرين
د.ياسر الناصر

ثالث�� ًا :وافق مجل��س الوزراء على تش��كيل
لجن��ة وزارية عليا برئاس��ة س��مو الش��يخ
محمد بن مب��ارك آل خليف��ة نائب رئيس
مجل��س ال��وزراء ،لمتابع��ة الش��ؤون
المتعلق��ة بمس��يرة مجل��س التع��اون
الخليجي ل��دول الخلي��ج العربية ودراس��ة
التوجه��ات والسياس��ات العام��ة لمملكة
البحري��ن ،فيم��ا يتعلق بالعم��ل الخليجي
المش��ترك ومتابع��ة تنفيذ ق��رارات قادة
دول المجل��س وقرارات المجل��س الوزاري
المتعلق��ة بمس��يرة المجل��س واقت��راح
التوصيات لزيادة مكتس��بات المواطن من
المواطنة االقتصادية الخليجية.
رابع�� ًا :واف��ق مجلس الوزراء على مش��روع
قرار بش��أن إعفاء مس��توردات ق��وة دفاع
البحري��ن وق��وى األم��ن الداخل��ي م��ن
الضرائب «الرس��وم» الجمركية ،وذلك في
ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من
وزير الداخلية.
خامس�� ًا :وافق مجلس الوزراء على انضمام
البحرين إلى المعاه��دة متعددة األطراف
لتطبي��ق التدابير المتعلق��ة باالتفاقيات
الضريبي��ة ،لمنع ت��آكل الوع��اء الضريبي
وتحوي��ل األرب��اح وته��دف االتفاقي��ة إلى
تعزيز التع��اون في المس��ائل الضريبية،
عن طريق خلق آلية فعالة لتنفيذ التغيرات
الطارئ��ة بطريق��ة متزامن��ة وفعالة عبر
شبكة االتفاقيات القائمة لتجنب االزدواج
الضريب��ي عل��ى الدخ��ل دون الحاج��ة إلى
إعادة التف��اوض الثنائي على كل اتفاقية
على حدة.
سادس�� ًا :وافق مجلس الوزراء على الالئحة
التنفيذية للمرس��وم بقانون بش��أن نقل
وزراعة األعضاء البش��رية رقم ( )16لس��نة
 ،1998وأقر مشروع قرار بإصدارها .وتنظم
الالئح��ة القواع��د والضوابط والش��روط
الت��ي ينبغ��ي اتباعها ف��ي عملي��ات نقل
وزراعة األعضاء ،وذلك ف��ي ضوء المذكرة

بيانات الخبر

الصفحة
إضافة مادتي «البريجبالين»
العدد
و«الجابابنتين» لقائمة المؤثرات العقلية
الرابط اإللكتروني

صدر ع��ن صاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد
النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء قرار
رق��م ( )14لس��نة  2020بش��أن تعديل
الج��داول المرفق��ة بالقان��ون رقم ()15
لس��نة  2007بش��أن الم��واد المخ��درة
والمؤثرات العقلية بإضافة مواد جديدة

إلى مواد المجموع��ة الثانية جدول رقم
( )4منها ،جاء فيه:
المادة األولى:
ويضاف إلى المجموعة الثانية (المؤثرات
العقلية) جدول رقم ( )4المرفق بالقانون
( )15لسنة  2007بشأن المواد المخدرة
والمؤثرات العقلية ،المادتان التاليتان:

()Pregabalin
()Gabapentin

البريجبالينالجابابنتينالمادة الثانية:
عل��ى ال��وزراء -كل فيما يخص��ه -تنفيذ
أح��كام ه��ذا الق��رار ،ويعم��ل ب��ه م��ن
الي��وم التالي لتاريخ نش��ره في الجريدة
الرسمية.

لجنة عليا برئاسة محمد بن مبارك
تتابع تنفيذ قرارات «التعاون الخليجي»
تعديل إجراءات تنظيم ومراقبة صرف
األدوية والمستحضرات الصيدلية
الموافقة على الالئحة التنفيذية
لنقل وزراعة األعضاء البشرية
إلغاء منصب «نائب رئيس تنفيذي»
في الحكومة اإللكترونية
المرفوع��ة من اللجن��ة الوزارية للش��ؤون
القانونية والتشريعية التي عرضها معالي
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
سابع ًا :اعتمد مجلس الوزراء ثالثة تقارير
لهيئة جودة التعليم والتدريب وافق عليها
المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب
برئاس��ة سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجل��س الوزراء ،وذلك
من خالل المذكرة المرفوعة لهذا الغرض
من وزير الش��باب والرياضة رئيس مجلس
إدارة هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدري��ب.
ويتضمن التقرير األول تقييم ممارس��ات
وتطبيق��ات التعلي��م والتدري��ب عن بعد
خالل فت��رة جائح��ة كورون��ا (كوفيد)19-
ف��ي  ،2020والثان��ي ح��ول تقيي��م جودة
الممارس��ات المدرس��ية ف��ي األوض��اع
االس��تثنائية والثال��ث التقري��ر الس��نوي
للهيئة للعام .2020
ثامن�� ًا :بح��ث مجل��س ال��وزراء برنام��ج
التس��يير الذاتي للمستش��فيات الحكومية
والصحة األولية اس��تناداً لقانون الضمان
الصح��ي اله��ادف إل��ى توفي��ر منظوم��ة
صحي��ة متكاملة ذات جودة عالية تتس��م
بالمرونة واالس��تدامة جاذبة لالس��تثمار

وتكفل الحري��ة للجميع ف��ي اختيار مقدم
الخدم��ة الصحي��ة ،كم��ا يعن��ى البرنامج
المذك��ور بتقدي��م خدمات صحي��ة عادلة
تمتاز بالتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق
كافة األطراف بما يحقق التغطية الصحية
الشاملة في المملكة ،وقرر المجلس إحالة
المذك��رة المرفوع��ة له��ذا الغ��رض من
المجلس األعلى للصحة إلى اللجنة الوزارية
للش��ؤون المالية واالقتصادي��ة والتوازن
المالي.
تاس��ع ًا :أحال مجل��س الوزراء إل��ى اللجنة
الوزاري��ة للش��ؤون المالي��ة واالقتصادية
والت��وازن المال��ي مذك��رة وزي��رة الصحة
بشأن تدريب الكوادر الطبية والتمريضية
والخدم��ات المس��اندة ،وبما ت��م تحقيقه
في هذا الصدد والخيارات المتاحة في ظل
تحدي��ات الظ��روف االس��تثنائية لفيروس
كورونا.
عاشراً :وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة
على اقتراح برغبة بشأن مركز وطني يدعم
االبتكار ف��ي الذكاء االصطناعي ،فيما أعاد
إل��ى اللجنة الوزاري��ة للش��ؤون القانونية
والتشريعية رد الحكومة على اقتراح برغبة
بشأن دعم المخترعين.

ولي العهد يصدر
قرارًا بتعيين مدير في «الصحة»
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء ،قرار رقم ( )25لس��نة  2020بتعيين
مدير في وزارة الصحة جاء فيه:
عين عبداهلل يوسف الذوادي مديراً إلدارة الخدمات المساندة
المادة األولىُ :ي َّ
بوزارة الصحة.
الم��ادة الثانية :على وزيرة الصحة ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،و ُي�عمل به من
تاريخ صدوره ،و ُي َ
�نش�ر في الجريدة الرسمية.
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إجراءات فورية صارمة لضبط
تخزين وصرف األدوية في الصيدليات الحكومية
أك��دت اللجنة الخاص��ة باتخ��اذ اإلجراءات
الفورية المتعلق��ة باألدوية أن التوصيات
المرفوع��ة من قبلها والت��ي أقرها مجلس
الوزراء أمس تمثل��ت في إحالة التعديالت
القانوني��ة المقترحة إلى اللجن��ة الوزارية
للش��ؤون القانونية والتشريعية للدراسة،
والموافقة على إصدار القرارات بشأن إدراج
م��واد مخدرة جديدة إلى الج��داول الحالية
والقرارات المعني��ة بتنظيم مراقبة صرف
األدوي��ة والمس��تحضرات الصيدلي��ة في
هذه الج��داول ،وتطبيق آليات ضبط صرف
وتخزين األدوية ،إل��ى جانب تفعيل نظام
متكامل إلدارة صرف وتخزين األدوية.
وكش��فت اللجنة عن أبرز نتائ��ج التدقيق
عل��ى األقس��ام المعني��ة بص��رف وتخزين
األدوية واإلجراءات التابعة لها والتي تمت
من خ��الل الزيارات التفتيش��ية ،ودراس��ة
الجان��ب التقني ،واالطالع على السياس��ات
واإلجراءات ،وعليه تم وضع خطة تنفيذية
لتحس��ين س��ير عملي��ات ص��رف وتخزين
األدوية في الصيدلي��ات الحكومية تتكون
م��ن خمس��ة مح��اور ،ه��ي :التش��ريعات،
والسياس��ات واإلج��راءات ،وتفعيل أنظمة
إلكتروني��ة ،والتدقي��ق وضم��ان الجودة،
واألمن والسالمة والبنية التحتية.
وقامت اللجنة بتكليف فريق لتنفيذ إجراءات
فوري��ة تختص بتحس��ين س��ير العمليات
في المخ��زن المرك��زي ،حيث ش��ملت في
الجان��ب العمليات��ي م��ا يأت��ي :مراجع��ة
أوقات العمل حيث س��يتم اس��تالم المواد
ف��ي أوقات مح��ددة ،ووق��ف عملية تقديم
الطلبات اليدوية ،وعدم تس��ليم المواد إال
بوج��ود موظف تاب��ع للمخ��ازن المركزية،
والبدء واالستمرارية في التدقيق على سير
العم��ل ،مع تدريب الموظفي��ن على اتباع
السياس��ات ،أما في جانب األمن والسالمة
فش��ملت تعزيز األمن لدى موقع تس��ليم
المواد وعدم الس��ماح لغي��ر المصرح لهم
بالدخ��ول ،وأهمية وجود رج��ال األمن عند
عملي��ة اإلت��الف أو التخلص م��ن المواد،
والتأكد من تطبيق معايير السالمة.
في حين كانت اإلجراءات الفورية المتخذة
لتحس��ين س��ير العملي��ات ف��ي صيدلي��ة

السلمانية في الجانب العملياتي ما يأتي:
إع��ادة توزي��ع وترتي��ب األدوي��ة بحس��ب
نوع الع��الج لصيدلية المرض��ى الداخلين
والعيادات الخارجي��ة والتوصيل المركزي،
وتخصي��ص موقع محدد لتخزي��ن األدوية
والمواد ذات الصرف العالي ،ووقف تخزين
األدوي��ة في غير األماك��ن المخصصة لها،
وتخصيص مكان خاص الس��تالم الطلبات
المنزلية .وش��ملت التحس��ينات في جانب
اإلجراءات والسياس��ات تشغيل الصيدليات
التابع��ة للعي��ادات الخارجي��ة  24س��اعة
ط��وال أي��ام األس��بوع ،وتطبيق سياس��ة
تس��ليم الدواء فقط م��ن الصيدلي ،ووضع
آلي��ة الس��ترجاع األدوية ،وص��رف األدوية
للعيادات الخارجية م��ن صيدلية المرضى
الداخليين ،إلى جانب تخصيص الصيدليات
التابعة للعيادات الخارجية لصرف األدوية
للطوارئ .ويش��تمل محور التشريعات على
بن��ود ه��ي العمل عل��ى إع��داد تعديالت

قانوني��ة لتعزي��ز الرقاب��ة عل��ى األدوي��ة
وتش��ديد العقوبات ،وإصدار قرارات إلدراج
المجموعة الدوائية الجابابنتينويد (الريكا)
ضمن جداول الم��واد المخدرة والمؤثرات
العقلي��ة ولتعزي��ز الضواب��ط فيما يخص
فئ��ات األطباء المس��موح لهم بصرف هذه
األدوي��ة ،فيما اش��تمل محور السياس��ات
واإلجراءات إعادة ترتي��ب وجرد المواد في
الصيدلي��ات والمخازن الرئيس��ية وإدخال
بيانات الم��واد في نظ��ام إدارة المخزون،
ووض��ع سياس��ات وتطوي��ر آلي��ات س��ير
العمل في الصيدلية الرئيس��ية والمخازن
المركزي��ة والفرعية وتدري��ب الموظفين،
ومراجعة وتحديث السياس��ات واإلجراءات
بش��أن إت��الف الم��واد الخاضع��ة للرقابة
المس��ترجعة .أم��ا محور الخط��ة الخاص
بتفعي��ل أنظم��ة إلكترونية فقد اش��تمل
فعال
عل��ى بنود تفعيل اس��تخدام نظ��ام ّ
لتتبع المش��تريات ل��دى موظفي المخازن

المركزية لتسجيل بيانات المخزون ،ووضع
نظ��ام إلدارة المخزون وص��رف الدواء لدى
الصيدلي��ات التابع��ة لمجمع الس��لمانية
الطب��ي ،فيما تمثلت بن��ود محور التدقيق
وضمان الج��ودة في التدقيق على عمليات
المخ��زن المركزي والصيدليات واألقس��ام
األخرى المعنية ،م��ع أهمية تنفيذ تدقيق
أس��بوعي على اتباع السياسات واإلجراءات،
وكذلك التدقي��ق على صيدلي��ات المراكز
الصحية من قب��ل الهيئة الوطنية لتنظيم
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة .ف��ي حي��ن
اش��تمل مح��ور األم��ن والس��المة والبنية
التحتي��ة عل��ى أهمي��ة تعزي��ز األمن لدى
المخازن المركزي��ة والصيدليات ،والتأكد
من س��المة المبنى والبني��ة التحتية ومن
تطبيق معايير السالمة في مكان العمل.
وأك��دت اللجن��ة أن تنفي��ذ بن��ود الخط��ة
سيساهم في الوصول إلى الهدف المنشود
من خ��الل ممارس��ات صحيح��ة وآمنة في

النائب العام :إنشاء
نيابة للجرائم المالية وغسل األموال
أص��در النائ��ب الع��ام د.عل��ي
البوعيني��ن ق��راراً بإنش��اء نياب��ة
الجرائ��م المالية وغس��ل األموال،
يرأس��ها محام عام ويعاونه عدد
كاف م��ن أعضاء النياب��ة العامة،
وذلك تحقيق�� ًا لمقتضيات أحكام
المرسوم الملكي بإصدار القانون
رق��م ( )29لس��نة  2020بتعديل
بعض أح��كام المرس��وم بقانون
رقم ( )4لس��نة  2001بشأن حظر
ومكافحة غس��ل األموال وتمويل
اإلرهاب.
وبموجب قرار إنشائها فإن نيابة
الجرائ��م المالية وغس��ل األموال
تخت��ص بالجرائ��م المنص��وص
عليه��ا ف��ي قان��ون العقوب��ات،
وفي عدد م��ن القوانين الجنائية
الخاص��ة والتش��ريعات المالي��ة
والرقابي��ة ،الت��ي تش��مل جرائم
الرش��وة ،واالختالس ،واالستيالء

د.علي البوعينين

وتس��هيل االس��تيالء عل��ى المال
العام ،واإلض��رار العمدي بالمال
الع��ام بقص��د الترب��ح ،واإلضرار
بإهم��ال ،والغ��در ،واس��تغالل
الوظيف��ة أو النف��وذ ،فض�� ً
ال عن
جرائ��م غس��ل األم��وال س��واء
المنص��وص عليها في المرس��وم
بقان��ون رق��م ( )4لس��نة 2001

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال
أو مخالفة الق��رارات الصادرة بناء
عليه ،وكذل��ك الجرائم المتعلقة
بالذمة المالية.
وتأت��ي أهمي��ة إنش��اء نياب��ة
متخصص��ة للتحقي��ق والتص��رف
ف��ي قضاي��ا الجرائ��م المالي��ة
وغس��ل األم��وال م��ن الحاجة إلى
إيج��اد التخصص الدقيق في هذه
النوعي��ة م��ن الجرائ��م ،والتفرغ
الت��ام للتحقي��ق والتص��رف ف��ي
البالغ��ات الت��ي تتلقاه��ا النيابة
العام��ة بش��أنها ،وخاص��ة ف��ي
وج��ود اإلج��راءات المتعددة التي
وردت بمجموع��ة التش��ريعات
المالي��ة واالقتصادي��ة وقان��ون
حظ��ر ومكافح��ة غس��ل األموال،
وما يقتضي��ه التحقي��ق في تلك
النوعي��ة من الجرائم من المواالة
والس��رعة ،وباألخص فيما يتعلق

برص��د وجم��ع األدل��ة وضب��ط
ومالحقة األموال والتحفظ عليها
واستردادها.
كم��ا يتضم��ن الق��رار تنظيم�� ًا
لعملها على نحو يحقق المتطلبات
الناشئة عن المعايير الدولية في
مكافح��ة الجريمة ،ويش��مل ذلك
التنظيم إنش��اء س��جل إلكتروني
خ��اص بتل��ك النيابة ت��درج فيه
القضاي��ا والق��رارات المتعلق��ة
بضب��ط األموال موضوع الجرائم،
وبي��ان لطبيعته��ا وقيمته��ا
ومقداره��ا بحس��ب األح��وال،
واألوامر الصادرة بالتحفظ عليها
وإدارته��ا ،وم��ا تؤول إلي��ه تلك
األموال بموج��ب األوامر واألحكام
النهائي��ة ،فض ً
ال ع��ن تولي هذه
النيابة إعداد اإلحصائيات وتوفير
المعلومات للجهات المعنية ذات
الصلة.

بيانات الخبر

«التمييز» تؤيد حبس مسؤول
اليوم
التاريخ
سابق  3سنوات قدم شهادات علمية مزورة
الخبر

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية مسؤول سابق بوزارة أدين
بتقديم شهادة علمية مزورة ،حيث رفضت الطعن على الحكم وأيدت
عقوبة حبس  3سنوات ومصادرة الشهادات المزورة.
الواقعة تم اكتش��افها من الوزارة التي كان يعمل فيها المس��ؤول،
فت��م إبالغ دي��وان الخدمة المدنية ،الذي بدوره أبل��غ النيابة العامة
بقيام أحد المسؤولين بتقديم شهادات علمية غير صحيحة إلى جهة
عمله ،فبدأت النيابة التحقيق فور ورود البالغ إليها ،واستدعت مدير
إحدى الجهات الس��ابق ال��ذي عمل الموظف لديها وكذلك مس��ؤول
الموارد البش��رية فيها ،كما اس��تدعت مس��ؤولين م��ن جهة عمله
األخيرة واستمعت إلى أقوال رئيس قسم معادلة الشهادات األجنبية
بوزارة التربية والتعليم وسؤال رئيس اللجنة التأديبية المشكلة من
دي��وان الخدمة المدنية ،وطلبت تحريات إدارة مكافحة الفس��اد عن
الواقعة.
وكش��فت التحقيقات عن ثب��وت صحة الواقعة بش��أن قيام المتهم
باصطن��اع ش��هادات علمية تثب��ت حصوله على درج��ات علمية من

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

جامعات خارجية واس��تعمالها ب��أن قدمها إلى المس��ؤولين بجهة
عمله محتج ًا بصحتها ،وقد تم استجواب المتهم ومواجهته باألدلة
القائم��ة ،فأحال��ت النياب��ة المتهم إل��ى المحكمة بعد أن أس��ندت
إلي��ه أن��ه منذ ع��ام  2004حت��ى  14يناير  2019اس��تعمل محررات
عرفي��ة مزورة فيما زورت م��ن أجله مع علمه بتزويرها بأن اش��ترك
مع آخر مجه��ول في تزويرها وأثبت بها حصول��ه على تلك الدرجات
العلمي��ة خالف ًا للحقيق��ة ،كما اس��تعمل الش��هادات للحصول على
درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،بأن قدمها إلى معهد
البحرين للتدريب ،ومن ثم مسؤولي وزارة العمل مع علمه بتزويرها،
وتمكن من خاللها إثب��ات حصوله على عدد من المؤهالت العلمية
في ديوان الخدمة المدنية بالمخالفة للشروط المقررة.
وحكمت محكمة أول درجة بحبس المسؤول  3سنوات وقدرت كفالة
ألف دينار لوق��ف التنفيذ وأمرت بمصادرة المحررات المزورة ،فطعن
المتهم على الحكم باالس��تئناف ،والتي قضت بتأييد الحكم ،فتوجه
إلى محكمة التمييز التي حكمت برفض الطعن وتأييد العقوبة.

كافة عمليات إدارة مخزون وصرف األدوية،
وتقديم الصيدليات خدمتها بجودة عالية
إلى جانب توافر األدوية لكافة المرضى.
يذكر أن تش��كيل اللجنة ج��اء بتكليف من
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليفة ،ولي العه��د نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،
وبرئاس��ة وزير المالية واالقتصاد الوطني
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وعضوية
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزير
ش��ؤون الكهرب��اء والم��اء وممثلي��ن عن
مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزارة الداخلي��ة والمجلس األعلى للصحة
والخدمات الطبي��ة الملكية ،تتولى التأكد
من اتخ��اذ اإلج��راءات الفوري��ة المتعلقة
باألدوي��ة من حي��ث الحوكمة والمس��اءلة
وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع
والمراجع��ة ،وخاصة المخ��درة ،ومراجعة
القوانين واألنظمة ذات العالقة.

الدوسري :خطة مرورية
للعودة للمدارس بأمان
قال مدي��ر إدارة العمليات والمراقب��ة المرورية باإلدارة
العام��ة للم��رور العقي��د ع��ادل الدوس��ري ،إن «الخطة
المرورية للعودة للمدارس بش��كل تدريجي ،تهدف إلى
تحقيق عام دراسي آمن يشمل سالمة الطالب وانسيابية
حرك��ة الطري��ق ألولياء أموره��م والس��واق ،حيث أعدت
اإلدارة البرام��ج والفعالي��ات الكفيل��ة برفع كف��اءة أداء
ش��رطة المرور وش��رطة خدمة المجتمع وتدريب حراس
المدارس باس��تخدام تقنية االتص��ال عن ُبعد ،من أجل
الحفاظ على أمن وسالمة أبنائنا وبناتنا الطلبة».

القبض على  6آسيويين
اعتدوا بالضرب
على آخرين بالعاصمة
قال مدير عام اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة الجنائية
بأن ش��رطة المباحث الجنائي��ة تمكنت من القبض على
س��تة آس��يويين تتراوح أعمارهم بين  19و 37عام ًا ،إثر
اعتدائه��م بالضرب على ش��خصين آخري��ن وذلك بعد
إتالف س��يارتهما بمحافظة العاصمة .وأش��ار بأنه بعد
تلق��ي الب��الغ بالواقع��ة ،تمت مباش��رة أعم��ال البحث
والتح��ري والتي أس��فرت عن تحديد هوي��ة المذكورين
وإلق��اء القبض عليهم .ون��وه مدير ع��ام اإلدارة العامة
للمباح��ث واألدل��ة الجنائي��ة إل��ى أن اتخ��اذ اإلجراءات
جار.
القانونية الالزمة ٍ

القبض على  4أشخاص
روجوا موادًا مخدرة
بـ  111ألف دينار
قال مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بأن
ش��رطة مكافحة المخدرات تمكنت م��ن القبض على أربعة
أش��خاص بينهم امرأة ،تتراوح أعمارهم بين  25و 33عام ًا،
إثر قيامه��م بالترويج للمواد المخ��درة والتي تبلغ قيمتها
حوالي  111أل��ف دينار .وأوضح بأنه ف��ور ورود المعلومات
بهذا الش��أن ،ت��م تكثيف عملي��ات البحث والتح��ري والتي
أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم.
وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية
إلى أنه تم تحريز المضبوطات ،واتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة تمهيداً إلحالة القضية إلى النيابة العامة.
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رؤساء مآتم المحرق:
المآتم والحسينيات تقف
مع الفرق والكوادر الطبية

أكد ع��دد من ممثل��ي المآت��م والحس��ينيات بمحافظة
المح��رق بأن الواج��ب األهم خالل ه��ذه الفترة الصحية
الحرجة تس��تلزم تقدي��م مصلحة الوط��ن والمواطنين
والحف��اظ على س��المتهم ،مؤكدين وقوفه��م التام مع
الق��رارات واإلج��راءات المع��ززة لضمان صحة وس��المة
األف��راد واألس��ر واألهال��ي ،معربين ع��ن تفهمهم لما
تفرض��ه المصلح��ة الوطني��ة العلي��ا والجه��ود الطبية
المقدرة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقبال المحاف��ظ لعدد من رؤس��اء
المآت��م بحضور نائ��ب محافظ المح��رق العميد عبداهلل
ب��ن خليفة الجيران ومدير عام مديرية ش��رطة محافظة
المحرق العميد صالح بن راش��د الدوسري و رئيس أطباء
مجمع السلمانية الطبي الدكتور نبيل العشيري وممثلي
األوقاف الجعفرية.
ونق��ل محافظ المحرق س��لمان بن عيس��ى ب��ن هندي
المناع��ي تحيات وزي��ر الداخلي��ة للحضور ،مؤك��داً بأن
الوزارة تعم��ل ضمن فريق البحري��ن بكوادرها الوطنية
لتحقي��ق مبدأ الصح��ة والعامة واألم��ن واألمان للجميع
بال اس��تثناء ،والتأكيد على دور المآتم ودور العبادة في
تعزيز الشعور بالمس��ؤولية من خالل الوقفات الوطنية
ف��ي مختلف الظ��روف والحفاظ على المصلح��ة الوطنية
والعامة.
ونوه إلى أن هذه الجائحة تعكس تكاتف وتعاون الجميع
وتبين قوة النس��يج البحريني المتماس��ك وما يتميز به
من شراكة مجتمعية عرفها المواطنون منذ قديم األزل
في ظل قيادة جاللة الملك المفدى ،مؤكداً على التعاون
البن��اء والملموس بين محافظة المح��رق وجميع المآتم
بالمحافظة.
وت��م التأكيد خ��الل االجتماع على اقتصار مراس��م البث
عن ُبعد ،وأن ال يتواجد في المآتم س��وى الطاقم اإلداري
وطاقم البث بما ال يزيد على عش��رة أشخاص مع االلتزام
بلبس الكمام وترك مس��افة مترين بين أعضاء الطاقم،
ومن��ع التجمع��ات خارج المآت��م منع ًا بات ًا وع��دم توزيع
األطعمة والوجبات.

السيد يستعرض التعاون
مع لجنة دعم المتأثرين
بالفيضانات في السودان

استقبل األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
الدكت��ور مصطف��ى الس��يد رئي��س اللجن��ة العلي��ا لدعم
المتأثرين بالفيضانات في السودان عمر المرضي ،ورئيس
النادي السوداني بالمملكة حمزة محمد نور.
وأكد الس��يد ب��أن التوجيه��ات الملكية الس��امية من لدن
حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل الب��الد المفدى بالوقوف مع األش��قاء في الس��ودان،
تأت��ي تأكيداً على العالق��ات األخوية التاريخي��ة المتميزة
الت��ي تربط بين البحرين والس��ودان ،ومس��اندة لألش��قاء
الس��ودانيين لمس��اعدتهم ف��ي محنته��م والتخفي��ف من
الكارثة اإلنسانية الكبيرة التي يمرون بها جراء الفيضانات
والسيول الكبيرة الذي تعرضت له السودان.
من جانب��ه تقدم المرض��ي بخالص الش��كر والتقدير إلى
جالل��ة المل��ك المفدى على م��ا قدمته البحري��ن من دعم
للش��عب الس��وداني ومس��اعدته عل��ى مواجه��ة تداعيات
الكارث��ة المؤلمة الت��ي تعرضت لها الواليات الس��ودانية
ج��راء الفيضانات والس��يول الكبير ،مثمن�� ًا التعاون الكريم
الذي حظيت به المؤسسة.

اليوم

«األشغال» :ترسية مبنى
التاريخ
إضافي لـ«المسح البحري»
الخبرألف دينار
بـ128

جهة النشر

قالت مدير إدارة مشاريع البناء بوزارة األشغال والتخطيط
العمراني م.مريم أمين ،إن مش��روع إنشاء مبنى إضافي
إلدارة المسح البحري بميناء سلمان قد تمت ترسيته من
قب��ل مجلس المناقصات والمزايدات على ش��ركة تراس
العالمية للمقاوالت بقيمة بلغت  128,166.340ديناراً
وم��ن المتوق��ع أن يتم البدء ف��ي التنفيذ خالل الش��هر
الجاري .وأوضحت أن المشروع يشتمل على إضافة مبنى
مكات��ب إلدارة المس��ح البح��ري بمس��احة إجمالية تبلغ
 240متراً مربع ًا بهدف تس��هيل العم��ل وتوفير الراحة
للموظفي��ن وزيادة الطاقة االس��تيعابية لموظفي إدارة
المسح البحري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

الصفحة
العدد
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«الداخلية» :إجراءات قانونية
بحق مخالفي التدابير الوقائية في «األربعين»
رؤساء ومسؤولو المآتم أبدوا التزامًا باتخاذ االحتياطات
أك��دت وزارة الداخلي��ة ،ض��رورة االلت��زام
بالتدابير الوقائية في إحياء مناسبة ذكرى
األربعي��ن ،وذل��ك م��ن خالل تقني��ة البث
المباشر عبر وس��ائل التواصل االجتماعي
وعدم إقامة التجمعات في المنازل ،مؤكدة
أنه س��يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال
المخالفين حفاظ ًا على الصحة العامة.
يأتي ذلك ،في ض��وء تأكيد مجلس الوزراء
عل��ى أهمية تحل��ي الجميع بالمس��ؤولية
المجتمعي��ة والوطنية في ه��ذه المرحلة
وأن كل فرد في المجتمع له دور مس��ؤول
يضطل��ع به ف��ي خفض معدالت انتش��ار

في��روس كورون��ا ،وم��ا يتطلب��ه ذلك من
التقي��د باإلج��راءات االحترازي��ة للحد من
انتش��ار الجائح��ة ،والت��ي أقره��ا الفريق
الطب��ي ،وف��ي ض��وء بي��ان إدارة األوقاف
الجعفري��ة والداع��ي إلى من��ع التجمعات
خالل المناسبة.
وتش��ير تقارير وزارة الصحة ،إلى انتش��ار
الفيروس وبش��كل ملحوظ بي��ن األطفال
والنس��اء وارتف��اع في عدد الوفي��ات ،مما
يقتض��ي االلت��زام بعزم وإص��رار في إطار
التعاط��ي المس��ئول م��ع ه��ذه الظ��روف
االستثنائية.

وأعرب��ت وزارة الداخلي��ة ،ع��ن تقديره��ا
لروح التعاون والمس��ؤولية الت��ي أبداها
رؤساء ومسؤولو المآتم وإعالنهم االلتزام
بالتدابي��ر الوقائي��ة ،م��ن خ��الل منع أي
تجمعات أو مواكب عزاء في محيط المآتم،
وإحياء المناسبة عبر البث المباشر.
وقالت إن المحافظة على سالمة المجتمع،
واج��ب وطن��ي ،تتطلب��ه المس��ؤولية
االجتماعي��ة ،ويج��ب تفه��م اإلج��راءات
والتدابي��ر المعم��ول به��ا وااللت��زام
بتطبيقه��ا ،داعين اهلل تعالى إلى رفع هذا
الوباء وانحسار هذه الجائحة.

«الفريق الوطني» :توفير مستلزمات
مواجهة «كورونا» لسنوات قادمة
باإلش��ارة إلى التقرير الذي نش��ر في ع��دد من الصح��ف المحلية وقامت
بإع��داده مجموعة «حقوقيون مس��تقلون» ،يود الفري��ق الوطني الطبي
للتص��دي لفي��روس كورونا (كوفي��د )19توضيح بعض النق��اط التي تم
التطرق إليها في التقرير ،وذلك من أجل وضع المعلومات الصحيحة أمام
الجمهور الكريم ،وتتمثل النقاط فيما يلي:
 اعتم��د التقرير في تحليله على إحصائي��ات قديمة غير محدثة للطاقةاالس��تيعابية االعتيادية غير المعنية بح��االت األزمات والطوارئ الصحية
تع��ود ألكثر م��ن خمس س��نوات وال تعك��س األرقام الفعلي��ة والطاقة
االستيعابية الحالية ،حيث إن مملكة البحرين تولي القطاع الصحي أولوية
ف��ي تحقيق األهداف المنش��ودة له��ذا القطاع الحيوي بما جعله يش��هد
تطوراً مس��تمراً في تعزيز بنيته التحتية للرعاية الصحية حس��ب خطط
برنامج الحكومة ،وعليه فإن نس��ب الكوادر الطبية وأس ّرة المستشفيات
لكل فرد قد زادت خالل الفترة الماضية قبل ظهور جائحة كورونا.
ومع الظرف االس��تثنائي الذي ش��هده العالم جراء انتش��ار الفيروس ،تم
وضع اس��تراتيجية وطنية ش��املة وخط��ة جديدة منفصل��ة للتعامل مع
ً
متضمن��ة زيادة أع��داد الك��وادر الطبية والق��وى العاملة في
الفي��روس
المستشفيات بما يضمن استمرار عمل المنشآت بصورة طبيعية ،إضافة
إلى إنش��اء عدد من مراكز الفحص والحجر الصح��ي والعزل والعالج خارج
المنظوم��ة الصحية االعتيادية من مستش��فيات ميدانية كالمستش��فى
الميداني في منطقة س��ترة المجهز بشتى المرافق واألقسام المخصصة
للرعاي��ة والع��الج ،ومركز الح��د للحجر الصحي وتش��ييد وح��دة العناية
المركزة الميدانية والكائنة في المستشفى العسكري وتجهيزها بأفضل
مخصص
س��رير
األجه��زة ووفق أعلى المس��تويات ،كم��ا تم توفير 500
ٍ
ٍ
للرعاية الحرج��ة موزعة في مختلف مناطق المملك��ة باإلضافة إلى عدد
من المراكز األخرى .وبالتعاون والتنس��يق بين كافة الجهات المعنية تم
تعزي��ز الطاقة االس��تيعابية لمراكز العزل والعالج حي��ث وصلت الطاقة
االس��تيعابية لمراكز العزل والعالج إلى  7642س��ريراً لم يبلغ اإلش��غال
فيه��ا نس��ب كبيرة حت��ى اآلن ويتم ع��رض اإلحصائي��ات الدقيقة بذلك
بالمؤتمرات الصحفية بشكل أسبوعي وفق منهجية الشفافية التامة.
 فيم��ا يخص ما تم طرحه ع��ن عدم وجود مواد اختبار ومواد إغاثة مثلالمعدات الطبية ومعدات الوقاية الش��خصية واألقنعة بنسب كافية فهو

طرح غير دقيق ،حيث تم توفير المس��تلزمات لمواجهة الجائحة لسنوات
قادمة وحققت البحرين ثاني أكبر نس��بة للفحوصات في العالم لكل ألف
ش��خص ما ينفي نقص المواد والمعدات الطبية ،كما أن محدودية أعداد
المصابين بالعدوى من بين صفوف العاملين في الكادر الصحي تعكس
التزام البحرين بتوفير كافة س��بل الحماية والوقاية للعاملين والطواقم
الطبية.
 وعطف ًا على نقطة قلة الوعي وعدم التزام بعض الشرائح من المجتمعً
بالتعليمات واإلجراءات الوقائية ،فالجهات المعنية تقوم بدورها كال من
موقعه ولم تدخ��ر جهداً في مجال التوعية باإلجراءات االحترازية الالزمة
أو بالمستجدات والتطورات المتعلقة بالفيروس ،ويتم التأكيد دوم ًا على
أن الوعي المجتمعي هو ركيزة نجاح كافة الجهود.
 أما ما يخص العمالة ومقار س��كنها ،فقد تم تفعيل عدد من اإلجراءاتوالتدابير االحترازية عبر تشديد الرقابة واإلجراءات التنظيمية في أماكن
س��كنهم ومعيش��تهم ،والقيام بعمليات إج��الء وإيواء العمال��ة الوافدة
المتمركزة وس��ط العاصمة المنامة ونقله��ا لمقر اإليواء المؤقت وذلك
بش��كل تدريجي وعبر خطوات مدروسة بهدف تخفيض الكثافة العددية
ف��ي المباني الس��كنية المكتظة بوس��ط المنامة ،كما ت��م إطالق فترة
س��ماح لتصحيح أوضاع العمال��ة المخالفة بمختل��ف فئاتها حتى نهاية
العام الحالي بما يدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.
 ون��ود التنوي��ه إل��ى أن��ه وبالرغم م��ن الجهود ت��م تس��خيرها وكافةاإلمكاني��ات التي ت��م توفيره��ا للتصدي لفي��روس كورون��ا بما يحفظ
صحة وس��المة المواطني��ن والمقيمين ف��ي مملكة البحري��ن ،بما فيها
من اس��تعدادات اللجنة الوطني��ة لمواجهة الكوارث الت��ي قامت بجهود
مش��كورة طوال فترة التعامل مع تداعيات الجائح��ة ،إال أن التقرير غفل
ع��ن ذكر العديد من الجهود المس��تمرة من قبل اإلع��الن عن أول حالة
قائم��ة للفيروس ف��ي مملكة البحري��ن وحتى اليوم ،ون��ود أن نؤكد أن
الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يرحب دوم ًا بأي تعاون
وتنس��يق معه بما يعكس الحج��م الفعلي للجه��ود المبذولة لمواجهة
الفي��روس ،وينوه بالجهود التي تمت في صياغة هذا التقرير منوه ًا بأنه
على أتم االستعداد للرد على أية استفسارات حول الجهود التي تمت من
أجل التصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين.

وزير التربية :تأمين استمرارية
التعليم بـ«اإللكتروني» و«الرقمي»
قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ،إن عودة الدراس��ة هذا
العام ،في ظل اس��تمرار األوضاع االس��تثنائية الناجمة عن تفش��ي
فيروس كورونا ،تستدعي بذل المزيد من الجهد لمواصلة المسيرة،
ومواجهة التحديات ،لتأمين استمرارية التعليم سواء من خالل آلية
التعلم اإللكتروني الذي يس��تند إلى قاعدة صلبة تم إرس��اؤها عبر
مش��روع جاللة الملك حمد لمدارس المس��تقبل والتمكين الرقمي،
ووضع القاعدة األساس��ية لهذا النوع من التعلم في وقت مبكر منذ
الع��ام  .2005جاء ذلك خ��الل تنظيم الوزارة اللق��اء التعريفي ،عبر
تقني��ة االتصال المرئي عن ُبعد ،بحضور وزير التربية ،وبمش��اركة
المعلمي��ن والمعلمات بالمدارس الحكومية ،الذين يتجاوز عددهم
 12أل��ف معلم ومعلمة من جمي��ع المراحل التعليمي��ة ،وعدد من
الوكالء والوكالء المس��اعدين ،ومديري المدارس ،والمختصين من
اإلدارات ذات الصلة بالوزارة ،وذلك تزامن ًا مع احتفال البحرين باليوم
العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر ،حيث تم عقد
اللق��اء الذي يتزامن مع عودة الهيئ��ات اإلدارية والتعليمية والفنية
إل��ى مواقع عملها ،للتعريف بآخر مس��تجدات تفعيل أدوات التعلم
عبر اإلنترنت ،وخاصة البوابة التعليمية ،والفصول االفتراضية.

بيانات الخبر

وافتتح النعيمي اللقاء بكلمة هنأ فيها جميع المعلمين والمعلمات
بالعام الدراس��ي الجديد وبي��وم المعلم العالم��ي ،وتوجه بعظيم
الش��كر واالمتنان إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى ،وصاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء ،وصاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س الوزراء ،للدع��م الالمحدود لمس��يرة التربية
والتعليم ،إضافة إل��ى اهتمام ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد
ب��ن مبارك آل خليفة ،وخاصة على صعيد تنفيذ مبادرات المش��روع
الوطن��ي لتطوير التعلي��م والتدريب ،مما أدى إل��ى تحقيق العديد
م��ن اإلنجازات المش�� ّرفة ،تأكي��داً للرعاية المس��تمرة التي يحظى
به��ا ش��اغلو الوظائف التعليمي��ة ،باعتبارهم األس��اس الذي يقوم
علي��ه أي جهد تعليم��ي وتربوي ،والذين بذلوا جه��وداً كبيرة خالل
الفصل الدراس��ي المنصرم ،لضمان استدامة التعلم ،وإنجاح العام
الدراسي السابق ،متمني ًا لهم التوفيق واستئناف مسيرة العمل بجد
واجتهاد.

السفارة األمريكية بندوة «دراسات» :مبادرات
لدعم البحرين في مكافحة «كورونا»
أك��دت مستش��ارة الش��ؤون السياس��ية واالقتصادية بس��فارة الواليات
المتح��دة األمريكي��ة ف��ي المملك��ة رابعة قريش��ي ،عن دع��م الواليات
المتح��دة لجه��ود مملكة البحرين ف��ي احتواء جائحة كورون��ا والتخفيف
م��ن آثارها ،مبينة أن الس��فارة س��اهمت في هذا الجهد كج��ز ٍء من عدة
مبادرات تعتزم إطالقها قريب ًا .جاء ذلك ،في مقارنة مشتركة خالل ندوة
مرئية ،أعدها مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية والطاقة
«دراس��ات» وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ��ي  UNDPفي البحرين ،حول
أثار الجائحة على السكان في البحرين وبريطانيا والواليات المتحدة.
وجمع��ت الندوة ًّ
كال م��ن الممثل المقي��م ل� UNDPالبحرين س��تيفانو

بتينات��و ،ال��ذي أدار النق��اش ،ومدي��ر البح��وث ف��ي «دراس��ات» د.عمر
العبيدلي ،وسفير جمهورية بنغالديش لدى البحرين محمد نظر اإلسالم،
ونائب السفير البريطاني ستيوارت سامرز ،ومستشارة الشؤون السياسية
واالقتصادية بسفارة الواليات المتحدة .وقدم بتيناتو شرح ًا حول انضواء
هذا الجهد تحت أنش��طة البرنامج األممي لجم��ع البيانات لتقارير تقييم
األثر االجتماعي-االقتصادي في  117دولة في  5مناطق.
بدوره ،تحدث د.عمر العبيدلي عن الدراسة حيث ساهمت إدارة استطالعات
الرأي في «دراس��ات» في الوصول إلى عينة الدراسة إما بصورة مباشرة أو
من خالل البرنامج اإلنمائي وتعاون السفارات المعنية.

 23ألف مواطن يستفيدون من سداد األجور

مدينة عيسى  -وزارة العمل

كشـــف وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ،جميـــل

الوطنـــي للتوظيـــف حتـــى نهايـــة الشـــهر الذي يســـبق

ح م ي ـ ـ ـ د ا ن أن الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي

تستحق الدعم المالي ألجور العمال البحرينيين وهي،

تاريخ الصرف.

قطاع خدمات الســـفر والطيران والسياحة والفنادق،

ســـتتولى دعم رواتب البحرينيين العاملين بشـــركات

ومـــن المقـــرر أن يســـتفيد أكثـــر من  23ألـــف مواطن

وقطـــاع الترفيـــه والســـينمات وتنظيـــم المؤتمـــرات

ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص األكثـــر تضـــررا مـــن

مـــن دعم  % 50من إجمالـــي الراتب ممن يعملون في

والمعـــارض وقاعات المناســـبات ،والصحـــف المحلية،

الجائحـــة بحد أقصى  % 50من األجـــر المؤمن عليه،

أكثـــر من  4آالف منشـــأة من الشـــركات والمؤسســـات

وشـــركات النقل وشركات تأجير الســـيارات ،والتعليم

وذلك من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل ،على

المصنفـــة في القطاعـــات األكثر تضررا مـــن تداعيات

والتأهيل والتدريب مثل الحضانات ورياض األطفال

أن يكـــون العامـــل البحريني المشـــمول بالدعم مؤمن

جائحة كورونا.

ومعاهـــد التدريب والتعليم ومراكـــز تأهيل المعاقين،

عليـــه بنهاية ســـبتمبر  ،2020أو من البحرينيين الذين

وأصدر الوزير قرارا تنفيذيا حدد من خالله القطاعات

إضافـــة إلى قطـــاع البيـــع بالتجزئـــة (لغير بيـــع المواد

يتـــم توظيفهـــم والتأمين عليهم عن طريـــق البرنامج

األكثـــر تضـــررا مـــن تداعيات جائحـــة كورونـــا ،والتي

الغذائية والمنزلية) ،وقطاع المطاعم.
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اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻻء ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟــﺤــﺪاد ﻟﻠﺴﻴـــﺎرات اﻟﻴﻮم

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻻء ﻣﺮﺳﻴﺪس-ﺑﻨﺰ.
اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻻء اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات و اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوض ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﺳﻴﺪس ﺑﻨﺰ.
The best or nothing.
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إجراءات ضد المخالفين لتعليمات الفريق الطبي

تصحيــح فوري لممارســات إدارة صرف األدوية وتفعيل المســاءلة بالصيدليات

المنامة  -بنا

“الداخلية” تدعو إلى االلتزام

بالتدابير الوقائية في “األربعين”
المنامة  -وزارة الداخلية

أك ــدت وزارة الداخلية ،ض ــرورة االلتزام بالتدابير الوقائية في إحياء مناس ــبة ذكرى
األربعي ــن ،عب ــر تقنية البث المباش ــر عبر وس ــائل التواص ــل االجتماعي وع ــدم إقامة

التجمعات في المنازل .وأعربت الوزارة عن تقديرها لروح التعاون والمسؤولية التي

وجـــه ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس

أبداها رؤس ــاء ومس ــؤولو المآتم وإعالنهم االلتزام بالتدابي ــر الوقائية ،من خالل منع

مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد

أي تجمعات أو مواكب عزاء في محيط المآتم ،وإحياء المناس ــبة عبر البث المباش ــر،

آل خليفـــة الجهـــات المعنيـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية مع

موضحين أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ،حيال من يخالف ذلك.

المخالفيـــن للتعليمـــات الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي
ً
حفاظا على صحة وسالمة المجتمع.
والجهات ذات العالقة

()06

إنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل األموال

وكان سموه قد ترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس
الوزراء.

المنامة -بنا

ووافـــق المجلـــس على توصيـــات اللجنة التي شـــكلها صاحب

ً
قرارا بإنشـــاء نيابـــة الجرائم المالية وغســـل
أصـــدر النائـــب العام علـــي البوعينين

الســـمو الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول

األمـــوال ،يرأســـها محـــام عام ويعاونـــه عدد كاف مـــن أعضاء النيابـــة العامة .جاء
ً
تحقيقا لمقتضيات أحكام المرســـوم الملكي بإصدار القانون رقم ( )29لســـنة 2020

لرئيـــس مجلس الـــوزراء لمتابعة تنفيذ توصيـــات الرقابة على

األدوية برئاسة وزير المالية واالقتصاد الوطني ،وأشاد مجلس

بتعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم ( )4لســـنة  2001بشأن حظر ومكافحة

ممارســـات إدارة مخـــزون وصـــرف األدويـــة وتفعيـــل أدوات

وتأتـــي أهمية إنشـــاء نيابـــة متخصصة للتحقيق والتصـــرف في قضايا

يكفـــل تقديـــم الصيدليات خدماتها بجـــودة عالية ووفق أعلى

الدقيق في هذه النوعية من الجرائم ،والتفرغ التام للتحقيق والتصرف
()06
في البالغات التي تتلقاها النيابة العامة بشأنها.

الـــوزراء بمـــا اتخذتـــه اللجنة من إجـــراءات فوريـــة لتصحيح

غسل األموال وتمويل االرهاب.

الحوكمة والمســـاءلة في الصيدليـــات الحكومية والخاصة بما

الجرائـــم الماليـــة وغســـل األمـــوال مـــن الحاجة إلـــى إيجـــاد التخصص

آليـــات الرقابة وبخاصة علـــى األدوية المخـــدرة وضمان توفر
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األدوية لكافة المرضى من المواطنين والمقيمين.

سمو ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

منصة لشراء وحدات

الجيش اليمني :الحوثيون
ينهارون في الجبهات

السكن االجتماعي
علي الفردان

ذكـــر مصـــدر مطلـــع أن بنـــك اإلســـكان

يخطـــط إلطـــالق أول منصـــة عقاريـــة

ب ر ع ا ي ـ ـ ـ ة ح ك وميـــةتســـتهدفتعزيـــز

المعـــروض مـــن المســـاكن،وتســـهيل

عملية شـــراء منازل السكن االجتماعي

بشكل أساس بطريقة إلكترونية كاملة،
وذلك على مراحل عدة.
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أكياس قابلة للتحلل
عناصر من قوات الجيش اليمني

دبي ـ العربية نت

قال الناطق الرسمي باسم الجيش

اليوم

ا ليمنـــي العميـــد عبـــده مجلـــي،

أ مـــس ،إن ميليشـــيات الحوثـــي

التاريخ

تشـــهد “انهيـــارا وتقهقـــرا وفـــرارا”

ع لـــى امتـــداد الجبهـــات القتاليـــة

فـــي محافظـــات مـــأرب وصنعـــاء

الخبر
والجوف.

وأكد أن ذلك جاء إثر تحول قوات

جهة النشر

ا ل ج ي ـــش الوطنـــي مـــن المعركـــة

الدفاعية إلى المعركة الهجومية.

ونقـــل الموقـــع الرســـمي للجيـــش

ا ل ي م ن ـ ـ ـ ي  ،ع ـ ـ ـ ن مجلـــي،قولـــهإن

ت م خ ـ ـ ـ د روةص ـــرواح
جبهـــا ال

والمأهليـــة ورحبـــة فـــي محافظـــة

أمل الحامد

تنافســـت  5شركات في جلسة مجلس

المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى

م ن ا ق صـــة لشـــركة طيـــران الخليـــج

لتوريـــد أنـــواع مختلفـــة مـــن األكياس

مـــأرب تشـــهد عمليـــات هجوميـــة

ا ل ب الســـتيكية القابلـــة للتحلـــل ،وكان

على األرض أمام فرار الميليشيات

التجاريـــة بنحـــو  226.7ألـــف دينـــار،

واســـعة وتقدمات كبيرة ،للسيطرة

أ ق ل هـــا لشـــركة خدمـــات المســـقطي
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وأكبرهـــا بقرابـــة  4.4مليـــون دوالر (ما

الحوثية.

الصفحة
العدد

مزايا لتمويل “دانات اللوزي”

07

بـ “طيران الخليج”
بيانات الخبر

اإللكتروني
الرابط
» أعلن مصرف السالم  -البحرين عن

شراكة جديدة مع وزارة اإلسكان
وبنك اإلسكان لتزويد عمالئه بعرض
حصري على التمويل العقاري ضمن

برنامج “مزايا” للسكن االجتماعي،
يمكنهم من شراء منازل أحالمهم في
مشروع دانات اللوزي الجديد.

يعادل  1.6مليون دينار).

جماهير المحرق والمنامة تطالب بتغيير ملعب المواجهة

13

» بعد صدور الجدول الجديد

لمباريات الجولة الثامنة
عشرة من دوري ناصر بن حمد
الممتاز لكرة القدم للموسم

الرياضي الجاري ،-2020 2019
طالب عدد من جماهير ناديي المحرق والمنامة بتغيير ملعب
المواجهة وهو أستاد النادي األهلي.

()07
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أمن وسالمة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كل ال يتجزأ

سمو ولي العهد يوجه التخاذ إجــراءات قانونية ضد المخالفين لتعليمات الفريق الطبي
العملي ــة التعليمية ألبناء الوط ــن من الطلبة والطالبات

المنامة  -بنا

رأس ول ــي العه ــد نائ ــب القائ ــد األعل ــى النائ ــب األول
لرئي ــس مجلس الوزراء صاحب الس ــمو الملكي األمير
س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة االجتم ــاع االعتي ــادي

األسبوعي لمجلس الوزراء.

نع ــى مجل ــس ال ــوزراء المغفور له ب ــإذن هللا أمير دولة

الكويت الراحل صاحب الس ــمو الش ــيخ صباح األحمد
الجاب ــر الصب ــاح ،حي ــث فق ــدت األم ــة بوفات ــه زعيم ـ ًـا
وقائدا انس ـ ً
ً
كبي ـ ً
ـانيا وقامة خليجي ــة عربية وعالمية
ـرا

كرس حياته في تقديم كل ما في وس ــعه لخدمة بلده

وش ــعبه ومجلس التعاون واألمة العربية واإلسالمية،
مؤك ـ ً
ـدا المجلس أن ذكراه س ــتظل خالده في الوجدان
الخليج ــي والعرب ــي والعالم ــي .وإذ يع ــرب مجل ــس

الوزراء عن خالص تعازيه ومواس ــاته لألسرة الكريمة
وش ــعب دول ــة الكويت الش ــقيقة ف ــي الفقي ــد الراحل،
فق ــد عب ــر مجلس ال ــوزراء ع ــن خال ــص تهاني ــه ألمير

دول ــة الكويت الش ــقيقة صاحب الس ــمو األمي ــر نواف
األحم ــد الجابر الصباح بمناس ــبة تولي ــه مقاليد الحكم
ً
متمنيا لس ــموه كل التوفيق والس ــداد بما يحقق النماء

واالزدهار للكويت وشعبها الشقيق.

بعده ــا أع ــرب مجل ــس ال ــوزراء ع ــن خال ــص تمنيات ــه

وأمنيات ــه بالتوفي ــق للطلب ــة والطالب ــات وللهيئ ــات

األكاديمي ــة واإلدارية بمختلف المؤسس ــات والمراحل

التعليمي ــة بمناس ــبة ب ــدء الع ــام الدراس ــي الجدي ــد
 2020/2021متمني ـ ًـا له ــم عام ـ ًـا دراس ـ ً
ـيا موفق ـ ًـا مكلالً

بالنج ــاح والتوفي ــق ،ووج ــه المجل ــس بمناس ــبة اليوم

العالمي للمعلمين تحية تقدير واعتزاز لجميع المعلمين
على جهوده ــم المقدرة واس ــهاماتهم البناءة في خلق

األجيال القادرة على مواصلة المسيرة خاصة في ظل
الظروف االستثنائية لفيروس كورونا لضمان استمرار

إلغاء وظيفة نائب
رئيس تنفيذي من
الهيكل التنظيمي
للحكومة اإللكترونية

في مختلف المراحل الدراسية.

بع ــد ذل ــك ،أكد مجل ــس ال ــوزراء على أهمي ــة مواصلة
التقي ــد بتوصي ــات الفري ــق الوطن ــي الطب ــي للتص ــدي

لفيروس كورونا فيما يخص التجمعات في كل مرحلة

م ــن مراحل التعامل مع في ــروس كورونا وااللتزام من
أج ــل البحري ــن لخف ــض معدالت االنتش ــار بم ــا يحفظ
ً
منوها بأهمية
صحة وس ــالمة المواطنين والمقيمي ــن،

تحلي الجميع بالمس ــؤولية المجتمعي ــة والوطنية في
ه ــذه المرحلة؛ فكل فرد في المجتمع له دور مس ــؤول
يضطل ــع ب ــه في خف ــض مع ــدالت االنتش ــار .وقد وجه

صاح ــب الس ــمو الملكي ولي العهد نائ ــب القائد األعلى

النائ ــب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء الجهات المعنية
باتخاذ اإلجراءات القانوني ــة مع المخالفين للتعليمات
الص ــادرة ع ــن الفري ــق الوطن ــي الطبي والجه ــات ذات
ً
حفاظا على صحة وسالمة المجتمع.
العالقة
ث ــم أك ــد مجل ــس ال ــوزراء دع ــم مملك ــة البحري ــن

ومس ــاندتها لكاف ــة جهود المملك ــة العربية الس ــعودية
الش ــقيقة في مكافحة اإلرهاب فأمن وسالمة المملكة

العربي ــة الس ــعودية ومملك ــة البحري ــن كل ال يتج ــزأ
مش ـ ً
ـيدا المجلس بنجاح رئاس ــة أمن الدولة الس ــعودي
من اإلطاح ــة بخلية إرهابية تلقت تدريبات عس ــكرية

وميداني ــة داخ ــل مواق ــع للح ــرس الثوري ف ــي إيران،
معرب ـ ًـا المجلس عن إدان ــة كافة المح ــاوالت اإلرهابية

التي تستهدف أمن وسالمة المملكة الشقيقة.

بعده ــا رحب مجل ــس ال ــوزراء بالتوقي ــع النهائي على

اتفاق السالم في جوبا بين حكومة جمهورية السودان
وع ــدد م ــن الح ــركات المس ــلحة ،مؤك ـ ً
ـدا المجلس بأنه
اتف ــاق تاريخ ــي وإنجاز كبير على طري ــق تعزيز األمن

واالستقرار والسالم في السودان.

لجنة وزارية لمتابعة
الشؤون المتعلقة
بمسيرة مجلس
التعاون الخليجي

إعفاء مستوردات قوة
دفاع البحرين وقوى
األمن الداخلي من
الضرائب

فقدت األمة بوفاة
كبيرا
زعيما
الشيخ صباح
ً
ً
ًّ
إنسانيا وقامة
وقائدا
ً
عالمية

تحية تقدير واعتزاز
لجميع المعلمين
على جهودهم
وإسهاماتهم البناءة

قرارات المجلس
وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر

اقترح ــت اللجن ــة إدخاله ــا عل ــى المرس ــوم

ثالث ـ ًـا :واف ــق مجلس ال ــوزراء على تش ــكيل

ينبغ ــي اتباعه ــا ف ــي عملي ــات نق ــل وزراع ــة

واالستدامة جاذبة لالستثمار وتكفل الحرية

ال ــوزراء الذي عقد امس عن ُبع ــد عبر تقنية

الصيدلي ــة رق ــم ( )18لس ــنة  1997المع ــدل

مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك

م ــن اللجن ــة الوزاري ــة للش ــئون القانوني ــة

كم ــا يعني البرنامج المذكور بتقديم خدمات

ب ــن عيس ــى الناص ــر عق ــب اجتم ــاع مجلس

االتص ــال المرئ ــي بالتصري ــح التال ــي :نظ ــر

مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على

جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:

بقانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز
بالمرس ــوم بقان ــون رق ــم ( )20لس ــنة 2015

وقان ــون المواد المخ ــدرة والمؤثرات العقلية
رقم ( )15لس ــنة  ،2007فيم ــا وافق المجلس

على مشروع قرار بتعديل الجداول المرفقة

أوالً :واف ــق مجل ــس الوزراء عل ــى توصيات

بالقانون رقم ( )15لس ــنة  2007بش ــأن المواد

ول ــي العهد نائب القائ ــد األعلى النائب األول

م ــواد جدي ــدة لها وف ــق توصي ــة اللجنة .كما
واف ــق أيض ـ ًـا عل ــى مش ــروع ق ــرار اقترحت ــه

اللجن ــة التي ش ــكلها صاحب الس ــمو الملكي
لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء لمتابع ــة تنفي ــذ

توصي ــات الرقابة عل ــى األدوية برئاس وزير
المالي ــة واالقتص ــاد الوطني ،وأش ــاد مجلس
ال ــوزراء بم ــا اتخذت ــه اللجنة م ــن إجراءات

فوري ــة لتصحي ــح ممارس ــات إدارة مخزون

وص ــرف األدوي ــة وتفعي ــل أدوات الحوكم ــة
والمس ــاءلة ف ــي الصيدلي ــات الحكومي ــة
والخاص ــة بم ــا يكف ــل تقدي ــم الصيدلي ــات

خدماته ــا بج ــودة عالي ــة ووفق أعل ــى آليات
الرقاب ــة وبخاص ــة عل ــى األدوي ــة المخ ــدرة

وضم ــان توف ــر األدوي ــة لكاف ــة المرضى من
المواطني ــن والمقيمي ــن ،وأح ــال مجل ــس

ال ــوزراء إل ــى اللجن ــة الوزاري ــة للش ــئون
القانوني ــة والتش ــريعية التعدي ــالت الت ــي

المخ ــدرة والمؤثرات العقلي ــة وذلك بإضافة

اللجن ــة لتعدي ــل ق ــرار إج ــراءات تنظي ــم

ومراقب ــة ص ــرف األدوي ــة والمس ــتحضرات

لجن ــة وزاري ــة علي ــا برئاس ــة نائ ــب رئي ــس

مجل ــس التع ــاون الخليج ــي ل ــدول الخلي ــج

العربي ــة ودراس ــة التوجه ــات والسياس ــات
الخليجي المش ــترك ومتابع ــة تنفيذ قرارات

وق ــرارات المجل ــس ال ــوزاري المتعلق ــة
بمس ــيرة المجل ــس واقت ــراح التوصي ــات

لزي ــادة مكتس ــبات المواط ــن م ــن المواطن ــة
االقتصادية الخليجية.
رابع ـ ًـا :وافق مجل ــس الوزراء على مش ــروع

ول ــي العهد نائب القائ ــد األعلى النائب األول

(الرسوم) الجمركية وذلك في ضوء المذكرة

الوزراء على إعادة تنظي ــم هيئة المعلومات

والحكوم ــة االلكترونية وذلك بإلغاء وظيفة
نائ ــب رئي ــس تنفيذي من الهي ــكل التنظيمي

للهيئ ــة ،ونق ــل ثالث ــة إدارات م ــن الهيئ ــة

المذك ــورة منها إدارتين إل ــى وزارة الداخلية
وإدارة إلى هيئة تنظيم االتصاالت.

البحري ــن وقوى األمن الداخلي من الضرائب

المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
خامس ـ ًـا :واف ــق مجل ــس ال ــوزراء عل ــى
انضم ــام مملك ــة البحري ــن إل ــى المعاه ــدة

متعددة األطراف لتطبي ــق التدابير المتعلقة
باالتفاقي ــات الضريبي ــة لمن ــع ت ــآكل الوع ــاء

الضريبي وتحويل األرباح وتهدف االتفاقية

ال ــى تعزيز التعاون ف ــي المس ــائل الضريبية

المجل ــس األعلى لتطوي ــر التعليم والتدريب

الغ ــرض م ــن المجل ــس األعل ــى للصح ــة إلى

خليف ــة نائب رئي ــس مجلس ال ــوزراء وذلك

ياسر الناصر

ع ــن طريق خلق آلية فعال ــه لتنفيذ التغيرات
الطارئ ــة بطريق ــة متزامن ــة وفعال ــة عب ــر
ش ــبكة االتفاقيات القائمة لتجن ــب االزدواج
الضريب ــي عل ــى الدخ ــل دون الحاج ــة إل ــى
إع ــادة التف ــاوض الثنائ ــي عل ــى كل اتفاقية
على حده.
سادس ـ ًـا :وافق مجلس الوزراء على الالئحة

يحم ــي حق ــوق كاف ــة األط ــراف بم ــا يحق ــق

التغطي ــة الصحي ــة الش ــاملة ف ــي المملك ــة،

برئاس ــة س ــمو الش ــيخ محم ــد بن مب ــارك آل

أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس

صحي ــة عادلة تمتاز بالتنافس ــية ضمن إطار

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
سـ ً
ـابعا :اعتمد مجلس ال ــوزراء ثالثة تقارير

لهيئ ــة جودة التعلي ــم والتدريب وافق عليها

العام ــة لمملك ــة البحرين فيم ــا يتعلق بالعمل

ق ــرار بش ــأن إعف ــاء مس ــتوردات ق ــوة دفاع

لرئي ــس مجلس ال ــوزراء فق ــد وافق مجلس

والتش ــريعية والت ــي عرضه ــا معال ــي نائ ــب

آل خليفة لمتابعة الش ــئون المتعلقة بمسيرة

الصيدلية.
ثاني ـ ًـا :بن ــاء عل ــى توصي ــة مجل ــس الخدمة

المدني ــة برئاس ــة صاح ــب الس ــمو الملك ــي

األعض ــاء وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة

للجمي ــع في اختيار مق ــدم الخدمة الصحية،

من خالل المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من

وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة
هيئ ــة ج ــودة التعلي ــم والتدري ــب .ويتضمن
التقري ــر األول تقيي ــم ممارس ــات وتطبيقات
التعلي ــم والتدري ــب ع ــن بع ــد خ ــالل فت ــرة

جائح ــة كورون ــا (كوفي ــد )-19ف ــي 2020م،
والثان ــي ح ــول تقيي ــم ج ــودة الممارس ــات

المدرسية في األوضاع االستثنائية والثالث
التقرير السنوي للهيئة للعام .2020
ً
ثامنا :بحث مجلس الوزراء برنامج التسيير

وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا
اللجنة الوزارية للشئون المالية واالقتصادية
والتوازن المالي.
تاس ـ ً
ـعا :أح ــال مجل ــس ال ــوزراء إل ــى اللجنة
الوزاري ــة للش ــئون المالي ــة واالقتصادي ــة
والت ــوازن المال ــي مذك ــرة وزي ــرة الصح ــة

بش ــأن تدريب الك ــوادر الطبي ــة والتمريضية
والخدم ــات المس ــاندة وبما ت ــم تحقيقه في

ه ــذا الص ــدد والخي ــارات المتاح ــة ف ــي ظل
تحدي ــات الظ ــروف االس ــتثنائية لفي ــروس
كورونا.
عاش ـ ً
ـرا :واف ــق مجل ــس ال ــوزراء عل ــى رد

الحكوم ــة عل ــى اقت ــراح برغب ــة بش ــأن

التنفيذي ــة للمرس ــوم بقان ــون بش ــأن نق ــل

الذات ــي للمستش ــفيات الحكومي ــة والصح ــة
ً
ـتنادا لقان ــون الضم ــان الصح ــي
األولي ــة اس ـ

االصطناعي ،فيما أعاد إل ــى اللجنة الوزارية

الالئحة القواعد والضوابط والش ــروط التي

متكامل ــة ذات ج ــودة عالية تتس ــم بالمرونة

على اقتراح برغبة بشأن دعم المخترعين.

وزراع ــة األعض ــاء البش ــرية رقم ( )16لس ــنة
 ،1998وأقر مشروع قرار بإصدارها .وتنظم

واله ــادف إل ــى توفي ــر منظوم ــة صحي ــة

مرك ــز وطن ــي يدع ــم االبت ــكار ف ــي ال ــذكاء

للش ــئون القانونية والتش ــريعية رد الحكومة

تـعـزيــز الـرقـابــة عـلــى األدويــة وتشـديــد الـعـقـوبــات

المنامة  -بنا

بيانات الخبر

بن ــاءً عل ــى تكلي ــف ول ــي العه ــد نائ ــب القائد

عل ــى إص ــدار الق ــرارات بش ــأن إدراج م ــواد

العمليات في المخزن المركزي ،حيث شملت

صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر س ــلمان ب ــن

والق ــرارات المعني ــة بتنظي ــم مراقب ــة صرف

أوق ــات العم ــل ،حيث س ــيتم اس ــتالم المواد

األعل ــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

اليوم

حم ــد آل خليف ــة ،بتش ــكيل لجن ــة برئاس ــة

التاريخ

وزي ــر المالي ــة واالقتص ــاد الوطن ــي الش ــيخ

س ــلمان ب ــن خليف ــة آل خليف ــة وعضوية كل

من وزير ش ــؤون مجلسي الش ــورى والنواب

الخبر

ووزير ش ــؤون الكهرباء والماء وممثلين عن
مكتب النائ ــب األول لرئيس مجلس الوزراء

جهة النشر

ووزارة الداخلي ــة والمجل ــس األعلى للصحة
والخدم ــات الطبي ــة الملكي ــة ،تتول ــى التأكد

الصفحة

م ــن اتخ ــاذ اإلج ــراءات الفوري ــة المتعلق ــة
باألدوي ــة م ــن حي ــث الحوكم ــة والمس ــاءلة

وكافة اش ــتراطات التخزين والتوزيع والبيع

العدد

والمراجع ــة ،خصوص ــا المخ ــدرة ،ومراجع ــة

القوانين واألنظمة ذات العالقة.

مخ ــدرة جدي ــدة إل ــى الج ــداول الحالي ــة

األدوي ــة والمس ــتحضرات الصيدلي ــة ف ــي
ه ــذه الجداول ،وتطبي ــق آليات ضبط صرف
وتخزي ــن األدوي ــة ،إل ــى جانب تفعي ــل نظام

متكامل إلدارة صرف وتخزين األدوية.

الطلب ــات اليدوي ــة ،وعدم تس ــليم الم ــواد إال

بوج ــود موظ ــف تاب ــع للمخ ــازن المركزي ــة،
والب ــدء واالس ــتمرارية ف ــي التدقي ــق عل ــى

وكش ــفت اللجن ــة ع ــن أب ــرز نتائ ــج التدقيق
األدوي ــة واإلج ــراءات التابع ــة له ــا ،والت ــي

والس ــالمة ،فش ــملت تعزيز األم ــن لدى موقع

عل ــى األقس ــام المعني ــة بص ــرف وتخزي ــن

تم ــت م ــن خ ــالل الزي ــارات التفتيش ــية،

ودراس ــة الجان ــب التقن ــي ،واالط ــالع عل ــى
السياس ــات واإلج ــراءات ،وعلي ــه ت ــم وضع

خطة تنفيذية لتحس ــين سير عمليات صرف

وتخزين األدوي ــة في الصيدليات الحكومية
تتكون من خمس ــة محاور هي التش ــريعات،

التوصي ــات المرفوعة
فقد أك ــدت اللجنة أن
اإللكتروني
الرابط

والسياس ــات واإلج ــراءات ،وتفعي ــل أنظم ــة

م ــن قبلها والتي أقرها مجلس الوزراء أمس
المقترح ــة إل ــى اللجن ــة الوزاري ــة للش ــؤون

وق ــد قام ــت اللجن ــة بتكلي ــف فري ــق لتنفيذ

القانونية والتش ــريعية للدراس ــة ،والموافقة

ف ــي أوقات مح ــددة ،ووق ــف عملي ــة تقديم

س ــير العم ــل ،م ــع تدري ــب الموظفي ــن عل ــى

إلكتروني ــة ،والتدقي ــق وضم ــان الج ــودة،

تمثل ــت ف ــي إحال ــة التعدي ــالت القانوني ــة

ف ــي الجان ــب العمليات ــي م ــا يل ــي :مراجع ــة

واألمن والسالمة والبنية التحتية.

إج ــراءات فوري ــة تخت ــص بتحس ــين س ــير

اتب ــاع السياس ــات ،أم ــا ف ــي جان ــب األم ــن

تس ــليم الم ــواد وع ــدم الس ــماح للغير مصرح
له ــم بالدخ ــول ،وأهمي ــة وجود رج ــال األمن

عن ــد عملية اإلتالف أو التخل ــص من المواد،
والتأكد من تطبيق معايير السالمة.

إجراءات فورية من  5محاور لتحسين عمليات
المخزن المركزي وصيدلية السلمانية

وتخصي ــص مكان خ ــاص الس ــتالم الطلبات

الضواب ــط فيم ــا يخ ــص فئ ــات األطب ــاء

تدقي ــق أس ــبوعي عل ــى اتب ــاع السياس ــات

األدوي ــة ف ــي غي ــر األماك ــن المخصص ــة لها،
المنزلي ــة .في حين ش ــملت التحس ــينات في

جان ــب اإلج ــراءات والسياس ــات تش ــغيل
الصيدلي ــات التابعة للعي ــادات الخارجية 24

ساعة طوال أيام األسبوع ،وتطبيق سياسة
تس ــليم ال ــدواء فقط م ــن الصيدل ــي ،ووضع

آلي ــة الس ــترجاع األدوي ــة ،وص ــرف األدوية
للعي ــادات الخارجي ــة من صيدلي ــة المرضى

الس ــلمانية ف ــي الجان ــب العملياتي م ــا يلي:

والعي ــادات الخارجي ــة والتوصي ــل المركزي،
وتخصي ــص موق ــع مح ــدد لتخزي ــن األدوية

محور التدقيق وضمان الجودة في التدقيق

والمواد ذات الص ــرف العالي ،ووقف تخزين

للطوارئ.

ن ــوع الع ــالج لصيدلي ــة المرض ــى الداخلي ــن

لمجم ــع الس ــلمانية الطبي ،فيم ــا تمثلت بنود

الجابابنتي ــن (الري ــكا) ضم ــن ج ــداول المواد

في حين كانت اإلجراءات الفورية المتخذة

إع ــادة توزي ــع وترتي ــب األدوي ــة حس ــب

وص ــرف ال ــدواء ل ــدى الصيدلي ــات التابع ــة

على عملي ــات المخزن المركزي والصيدليات

الداخليين ،إلى جانب تخصيص الصيدليات

لتحس ــين س ــير العملي ــات ف ــي صيدلي ــة

المخ ــزون ،ووض ــع نظ ــام إلدارة المخ ــزون

التابع ــة للعيادات الخارجي ــة لصرف األدوية

المخ ــدرة والمؤث ــرات العقلي ــة ولتعزي ــز
المس ــموح له ــم بص ــرف ه ــذه األدوي ــة ،فيما
اش ــتمل مح ــور السياس ــات واإلج ــراءات

إع ــادة ترتيب وجرد المواد ف ــي الصيدليات
والمخ ــازن الرئيس ــة وإدخال بيان ــات المواد
في نظ ــام إدارة المخزون ،ووضع سياس ــات

وتطوي ــر آلي ــات س ــير العم ــل ف ــي الصيدلية

الرئيس ــة والمخ ــازن المركزي ــة والفرعي ــة
وتدري ــب الموظفي ــن ،ومراجع ــة وتحدي ــث

السياس ــات واإلجراءات بشأن إتالف المواد
الخاضعة للرقابة المسترجعة.

واألقس ــام األخرى المعنية ،م ــع أهمية تنفيذ
واإلج ــراءات ،وكذل ــك التدقي ــق عل ــى

صيدلي ــات المراك ــز الصحية من قب ــل الهيئة

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ف ــي حي ــن اش ــتمل مح ــور األمن والس ــالمة

والبني ــة التحتي ــة عل ــى أهمية تعزي ــز األمن

لدى المخازن المركزية والصيدليات ،والتأكد
م ــن س ــالمة المبن ــى والبني ــة التحتي ــة ومن

تطبيق معايير السالمة في مكان العمل.

وأك ــدت اللجنة عل ــى أن تنفيذ بن ــود الخطة

سيس ــاهم في الوصول للهدف المنش ــود من

ويش ــتمل محور التش ــريعات عل ــى بنود هي

أم ــا مح ــور الخط ــة الخ ــاص بتفعي ــل أنظمة

خ ــالل ممارس ــات صحيحة وآمن ــة في كافة

الرقاب ــة عل ــى األدوي ــة وتش ــديد العقوب ــات،

اس ــتخدام نظام فعّ ال لتتبع المشتريات لدى

وتقدي ــم الصيدلي ــات خدمتها بج ــودة عالية

العمل على إعداد تعدي ــالت قانونية؛ لتعزيز
وإصدار ق ــرارات إلدراج المجموعة الدوائية

إلكتروني ــة ،فق ــد اش ــتمل عل ــى بن ــود تفعيل
موظفي المخازن المركزية لتس ــجيل بيانات

عملي ــات إدارة مخ ــزون وص ــرف األدوي ــة،

إلى جانب توافر األدوية لكافة المرضى.
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ضمان التعليم المناسب لألجيال في ظل الجائحة
م ــ ع ــ ل ــ م ــ و ن ل ـــ “^” فــي يــومــهــم الــعــالــمــي :دروس ملهمة فــي حــب الــوطــن
محرر الشؤون المحلية

ع ب ـــر معلمـــون ومعلمـــات فـــي

تصريحات خاصة لـ “البالد” بمناسبة

يومهم العالمي الموافق للخامس من
أكتوبر ،عن اعتزازهم بحجم التقدير
الـــذي يحظون به على صعيد القيادة

الحكيمـــة ووزارة التربيـــة والتعليـــم

وكافة شـــرائح ومؤسسات المجتمع،

مؤكدين فخرهم بدورهم في ضمان

التعليـــم المناســـب ألجيـــال الوطـــن،

خصوصـــا في ظـــل جائحـــة كورونا،

مريم السندي

حيث قدموا دروســـا ملهمة في حب

الوطن ،والعمل رغم كل الظروف.

وقالـــت فاطمـــة المطـــوع معلمـــة علـــوم

ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية التـــي

علـــو حـــس المســـؤولية والتفانـــي ألجل

يمـــر بها العالم بســـبب جائحة كوفيد 19
تقـــف الكلمـــات حائـــرة مكتوفـــة األيـــدي

أمـــام ثباتك وعطائك أيهـــا المعلم ،فرغم

رســـالة التعليم الســـاميه ،وهذا يدل على

رفعة هـــذا الوطن وازدهـــاره ،هذا الكادر

التعليمـــي الـــذي تحت ظل وزيـــر التربيه

والتعليـــم أثبـــت وبجـــدارة أنـــه ال يبـــرح

الظـــروف القاســـية والتحديـــات الصعبة

حتى يبلغ.

وال تستســـلم أياديـــك ممتـــدة لطلبتـــك؛

اإلنســـانية علـــى
قالـــت :تعتمـــد النهضـــة
ّ

نجـــدك واقفـــا كالجبـــل ال تـــكل وال تمـــل
لـــذا ال نملك إال أن ننحني شـــكرا وعرفانا

أمـــا جنـــان عبدالكريم معلمـــة علوم ،فقد

صادق حسين

عـــدة ركائـــز مـــن أهمهـــا العلـــم والمعرفة

العلميـــة بمختلـــف مجاالتهـــا وميادينهـــا

مـــن خاللِـــه يُ عبِّـــر المجتمـــع عـــن امتنانه

واإلبـــداع بمدرســـة زنوبيـــا االعداديـــة

المعلـــم محـــور النهضـــة اإلنســـانية الـــذي

المعلم على كل ما قدمته ومازلت تقدمه

األقـــالم فـــي أن تصيـــغ عبـــارات تليـــق

ســـاهم بشـــكل جلي وعلـــى مـــر األجيال

المشـــرفة المســـاهمة في تطوير وازدهار

بصنيعك ،وندعو هللا دوما أن يحفظك.

فاطمـــة مبـــارك منســـقة لجنـــة الموهبـــة

للبنـــات قالـــت :حـــارت الكلمـــات وجمـــل

بهـــذه المناســـبة المتميـــزة مـــن كل عـــام

يـــوم المعلـــم ،فـــال يوجـــد ما يوفـــي حق

جنـــود التعليم األبطال خاصة في اآلونة

األخيـــرة مـــع جائحـــة كورونـــا ،ختامـــا

ال يســـعني إال أن أقـــول بالتعليـــم نكبـــر

وباحتوائكم نزهر.

مريم الســـندي معلمة تربيـــة فنية قالت:

أثبـــت المعلـــم البحرينـــي قدرتـــه علـــى

فاطمة مبارك

التكيـــفوتخطـــيالصعوبـــاتبشـــتى

الوســـائل الممكنـــة فـــي ســـبيل إيصـــال

بمدرســـة زنوبيـــا اإلعداديـــة للبنـــات :في

يسرى عبدالله

جنان عبدالكريم

فاطمة المطوع

وكذلـــك ركيزة األخـــالق وأدبياتها ،ويعد
زرع ملكـــة اإلبداع لدى أبنائنا الطلبة مما

فـــيالتطـــورفـــيالمجـــاالتالتقنيـــة

وتقديـــرهللمعلـــم،فشـــكرالـــكزميلـــي

فـــي خدمـــة مجتمعـــك وتقديـــم النماذج

وطننا المعطاء.

يجب
ُ
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة ،وهنا
َ
تقـــفاألجيـــالاحترامً ـــاللمعلميـــن
أن

بمدرســـة خولـــة الثانويـــة للبنـــات ،قالت:

هذه األجيـــال في وجـــه التحدّيات التي

الجورية وبشـــذى العرفـــان والحب إليك

وشـــكرًا على ما قدَّموه من أجل أن تقف

تعترض طريقها ،ومن أهمّ مظاهر شـــكر
علـــم في العالم وجـــو ُد يوم للمُ ّ
المُ ّ
علم في
الخامس من أكتوبـــر من كل عام ،والذي

يســـرى عبـــدهللا معلمـــة أولـــى رياضيات

من ربوع خولة السعادة وبأكاليل الزهور
يـــا مصبـــاح الظـــالم ويا شـــمعة الوجدان

والعقول نرســـل أشـــعة من نـــور لتخترق

جـــدار التميـــز واإلبداع نرســـلها لصاحب

علي البوفالسة

هشام زين

التميـــزوالعطـــاءوأســـاسالنجاحـــات

فدمت أيها المعلم بألف عافية وخير.

وقـــال إبراهيـــم الشـــامخ معلـــمنظـــام

البســـيتين االبتدائية للبنين ،قال :المعلم

للبنيـــن :بـــكل اعتـــزاز أفتخر بأنـــي معلم،

األوطان وينتشر العلم وتتطور الشعوب،

والتقديـــر لجميع المعلميـــن على تفانيهم

أيها المعلم ،فأنت الذي ساهمت في رقي

نرسلها لكل معلم ومعلمة.

هشام زين معلم تربية اسالمية بمدرسة

يال ب ت د ا ئ ي ـ ـ ـ ة هـــو دليـــل العلـــم والمعرفـــة ،بـــه تزدهـــر
لم د ر س ـ ـ ـ اةل م ع ـ ـ ـ ر ا
فصـــ ب

ففـــي هـــذا اليوم أود أن أقدم كل الشـــكر

وإخالصهـــم فـــي العمل وكل مـــا يبذلونه

مـــن جهود كبيرة في توفيـــر التعليم عن
بعـــد لطالب مـــدارس المملكـــة ،خصوصا

فـــي ظل األوضاع التي تعيشـــها مملكتنا

الحبيبة ،وكما قيل ما أشرقت في الكون
أي حضـــارة ،إال وكانت مـــن ضياء ّ
معلم.

كل الكلمـــات تعجز عن تقديم الشـــكر لك
األمـــم وتطورهـــا من خالل بنـــاء العقول

وتشييدها بالعلم والمعرفة.

وقال علي البوفالســـة مرشـــد اجتماعي

إبراهيم بسام

يومٌ له طابعٌ خاص لدى المعلم؛ الحتوائه

علـــى كمية مـــن الفخر واالعتـــزاز ،وكيف
ال؟ والمعلـــم هـــو صانـــع االجيـــال وحجر

األساس وصاحب الرسالة واألمانة.

صـــادق حســـين معلم حاســـوب مدرســـة

الميثـــاق اإلعداديـــة للبنيـــن قـــال :يـــوم

تكليـــل لمجهـــود بُـــذل
المعلـــم هـــو يـــوم
ٍ

سنوات عدّة .فهو مصباح طريق النّجاح،

والتقـــدُّم ،واالزدهار ،فلك منـــا كل الثناء

والتقديـــر ،بعـــدد قطرات المطـــر ،وألوان

بمدرســـة البســـيتين االبتدائيـــة للبنيـــن:

الزهـــر ،وشـــذى العطـــر ،علـــى جهـــودك

المعلمين على جهودهم ،لكن باألحرى هو

التدريس.

يعتبـــر يـــوم المعلم يومـــا خاصـــا لتكريم

الثمينة والقيمة؛ من أجل الرقي بمسيرة

المعلمون ...شموع تضيء دروب العلم لوطن أكثر ازدها ًرا

الــتــعــلــيــم ركـــيـــزة حــكــومــيــة أســاســيــة فـــي تــعــزيــز الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة الــمــســتــدامــة

أولــت مملكــة البحريــن التعليــم اهتماما بالغا واعتبرته ركيزة أساســية تســاهم بشــكل فاعل في تعزيــز التنمية االقتصادية المســتدامة ،وتوج هذا
االهتمام الكبير بالتعليم ومؤشراته في المملكة ،حيث ّ
سجلت المركز األول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما
يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم ،بحسب تقرير مجموعة بوسطن االستشارية بشأن تقويم التنمية االقتصادية المستدامة ،والصادر في شهر
يوليو .2019

إن إنجـــازات مملكة البحريـــن في التعليم

البحريـــن رغـــم تداعيـــات هـــذه الجائحـــة

بالمســـاوة في تعليم أبنائها وبناتها ،حيث

والتماســـك وتمكنت مـــن مواصلة العملية

كثيـــرة ومتعددة ويعود ذلـــك إلى التزامها

تعـــد البحريـــن أول دولـــة عربيـــة تحقـــق

التزامهـــا بالمســـاواة فـــي التعليـــم ضمـــن

وتأثيرهـــا ،إال أنهـــا اســـتطاعت الصمـــود

وبمناســـبة اليـــوم العالمـــي للمعلـــم ،هنـــأت

التعليميـــة رغـــم هـــذه الظـــروف الصعبـــة،

بمناســـبة اليوم العالمـــي للمعلمين ،مؤكدة

حيـــث أدى المعلمـــون والمعلمات أدوارهم

مؤشـــرتنميـــةالتعليـــمللجميـــع 2010المنوطة بهم في تدريس وتعليم التالميذ

التابـــعلهيئـــةاألمـــمالمتحـــدةللتربيـــة

والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) ،حيث تؤكد
المملكـــة أن إتاحة الحصـــول على التعليم

يأتـــيضمـــنأولوياتهـــاالقصـــوىعلـــى

اعتبـــار أن الشـــباب البحرينـــي المتعلم هو
مفتـــاح المســـتقبل ،لذلـــك جعلـــت التعليم

حقـــا متاحـــا للجميع ضمن مبادئ شـــروط

إلى عودة الهيئات التعليمية واإلدارية مع

ضمنهـــا مكانة المعلم الـــذي نعتبره العمود

بديلة ولعل أهمها التعليم عن بعد ،إضافة
بدايـــة األســـبوع الجـــاري ،حيـــث حرصت

مملكة البحرين على إعداد المعلمين وفق
طرق وخطط علميـــة وعلمية ،بما يُ ّ
مكنهم

وفـــي  5أكتوبر من كل عام ،يحتفل العالم

اليوم

بالجهـــود الجليلـــة التـــي يبذلهـــا المعلمون

والمعلمـــات األفاضـــل فـــي تســـليح أجيال

التاريخ

المســـتقبل بأرقى صنـــوف العلم والمعرفة

والقيـــم التربويـــة النبيلـــة؛ للمســـاهمة في

الخبر

الصفحة

المستدامة.

أداء المدارس ،مشـــيدة بوقفتهم التربوية

والملـــم بشـــتى مجاالت الحيـــاة ،ما هو إال

فـــإن االســـتثمار فـــي تدريـــب وتأهيـــل

المعلميـــنيأتـــيفـــيمقدمـــةأولويـــات

وزارة التربيـــة والتعليـــم ،وهـــذا مـــا أكدته

فرض حظر التجول ،كما لم يحالف الحظ

خصوصـــا فـــي ظـــل التحـــوالت الضخمـــة

تداعيـــات هـــذه الجائحة التـــي أثرت على
ً
جميعـــا ،ولكن
قطـــاع التعليـــم في الـــدول

تصديهم لتداعيات انتشار فيروس كورونا

(كوفيد  ،)19في اســـتمرارية التعليم دون

توقـــف أو تأخيـــر ،حيث توحـــدت الجهود

لتثمـــرعـــنتوفيـــرالـــدروسالتعليميـــة

المرئيـــة عـــن طريـــق الشـــبكة العنكبوتية،

والتلفاز كذلك ،فلم يدخر المعلمون جهدا؛
لدفع عجلة التعلم واالستمرار في العطاء،
وليتمكنـــوا مـــن النجـــاح في ســـد الثغرات

عمود التعليم

بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوظة،

الرابط اإللكتروني

العالمية ولم تضع الخطط البديلة.

المعلمـــونفـــيمملكـــةالبحريـــنأثنـــاء

و ا ل و ط ن ي ـ ـ ـ اةل م س ـ ـ ـ ؤ و ل ةخ ـ ـ ـ ال الل ف ص ـ ـ ـ ل مـــن جهتها ،قالت أمل ســـيف وهـــي معلم
أول لمواد الرياضيات في مدرســـة الوفاء
الدراســـي الســـابق ،حيث أظهـــر المعلمون

التطويـــر التربـــوي والـــذي البـــد أن يكـــون

ومملكـــةالبحريـــنليســـتببعيـــدةعـــن

ســـاهم الـــدور القيـــادي الذي اضطلـــع فيه

األساســـية لتطور المجتمع وتعزيز التنمية

علـــى قطاعات كثيـــرة حول العالـــم ومنها
بالتأكيـــد قطـــاع التعليـــم ،حيـــث ّ
توقـــف

بعـــض الـــدول التـــي لـــم تســـتعد لألزمـــات

شـــركاء حقيقيـــون فـــي تنفيـــذ البرامـــج

بالقطـــاع التعليمـــي ،الـــذي يعـــد الركيـــزة

حيث أشـــارت إلى الجهد الذي يســـتهدف

التعليـــم في أغلب الـــدول العالمية نتيجة

التصدي لكورونا

طفرة كبيرة خصوصا في مجال تحســـين

حدث اســـتثنائي يعيشـــه العالم هذا العام

العدد

لطيفة البونوظة

بيانات الخبر

شـــهدت خالل الســـنوات القليلـــة الماضية

الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم العـــام والفنـــي

وهـــو جائحـــة كورونا العالميـــة التي أثرت

بفضـــل المعلم ،أكدت البونوظة أن الوزارة

ّ
يؤكـــد مـــدى اهتمـــام الحكومـــة الرشـــيدة

ل ق ـ ـ ـ د ا ع ت م ـــدت منظمـــة األمـــم المتحـــدة

ووضع تصوّ ر جديد للمستقبل” ،تزامنا مع

التـــي وصـــل إليهـــا التعليـــم فـــي البحرين

أدى إلـــى اســـتمرارية عمليـــة التعلـــم فـــي

مســـؤولية من مســـؤوليات المعلم ،ولذلك

“المعلمـــون :القيـــادة فـــي أوقـــات األزمات

الفقري للتعليم.

وفـــي حديثها حـــول المســـتويات الرفيعة

تنظـــر إلى المعلمين والمعلمـــات على أنهم

مسيرة التنمية واإلعمار للمملكة في كافة
المجاالت.

الـــوزارة على االرتقاء بمكانة التعليم ومن

والمشـــروعات الخاصـــة بالتربيـــة والتـــي

إن إعـــداد االنســـان البحرينـــي الناجـــح

جهة النشر
فـــي احتفائهـــا بالمعلمين لهذا العام شـــعار

الرعايـــة المســـتمرة مـــن القيـــادة الحكيمة

األوضـــاع الحالية من خـــالل اتباع خطط

المملكة دون توقـــف أو تأخير ،األمر الذي

اليـــوم العالمي للمعلميـــن؛ تقديرا واعتزازا

بـــأن المعلم في مملكـــة البحرين وفي ظل

قبـــل وزارة التربيـــة والتعليم ،حيث تعمل

العدالة والمســـاواة أمام القانون بما يتفق

بمناســـبة مهمـــة فـــي قطـــاع التعليم وهي

البونوظـــة زمالءهـــا المعلميـــن والمعلمات

بـــكلإخـــالصوتفـــان،متكيفيـــنمـــع حفظهـــا هللا ،يحظـــى باهتمـــام شـــديد من

مـــن توظيف التقنيات الرقمية ،األمر الذي

والمعايير الدولية في حقوق اإلنسان.

على المعرفة.

قدرا كبيـــرا من المســـؤولية والعمل الجاد

المثمـــر والمتميز في ســـبيل إنجـــاح العام

الدراســـي بـــكل الوســـائل ،حيـــث ضاعفوا

جهودهـــمفـــيســـبيلاســـتمرارعمليـــة

التعليم وتحقيق أهدافها المنشودة.

وفـــي الختام قالت البونوظة متحدثة عن
إن
مســـتقبل التعليم في مملكـــة البحرينّ :
وظائـــف المســـتقبل تحتـــاج إلـــى التحول

بالمســـيرة التعليميـــة إلـــى عالـــم الرقمنـــة

حرفيـــة
والمعلـــم البحرينـــي يجيـــد بـــكل
ّ

أساســـه االرتقـــاء بـــدور المعلـــم وأدائـــه،

اســـتثمار العالـــم الرقمـــي؛ إليمانـــه بقدرته

التـــي يشـــهدها العالم مـــن حولنا ،الســـيما

فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت

أن
المـــدارس بمختلـــف دول العالـــم ،كمـــا ّ
المعلم البحريني مستمر في تحقيق أعلى

االقتصـــاد مـــن اقتصـــاد مبنـــي علـــى اآللة

الحبيبـــة البحريـــن ،فتحيـــة شـــكر وتقدير

وعولمة النشـــاط اإلنســـاني ،حيـــث تحوّ ل
والمـــوارد الطبيعيـــة ،إلـــى اقتصـــاد مبنـــي

وهذا ما أثبته للعالم بأســـرة عندما أغلقت

مُ خرجـــاتالعمليـــةالتعليميـــةبمملكتنـــا

للمعلم في يومه العالمي.

ومواجهة األزمة بروح الفريق الواحد.

الثانويـــةللبنـــات“:لقـــدلمســـنااإلبـــداع

أمل سيف

إبراهيم البردولي

وأضافت :اســـتطاع المعلم أن يوفر البيئة

طبيب ناجح ،وسياسي محنك ،ومهندس

اآلمنـــة للطالـــب ،عبـــر ابتـــكاره الحلـــول

المحققـــةألهـــدافالتنميـــةالمســـتدامة

 2030الخاصـــة بالتعليم ،فقـــد كان المعلم

البحرينـــي على أتـــم االســـتعداد لمواجهة
التحديـــات والشـــروع في تنفيـــذ الخطط

البديلـــة عبر التحول إلـــى التعليم المرئي،

كتلفـــزةالـــدروسوتحضيـــرالحصـــص

مُ ف ك ـ ـ ـ ر  ،و ق ـ ـ ـ ا ٍض عـــادل ،وكذلـــك جميـــع

الشـــخصيات البارزة التي رســـمت طريقها
المنير بفضله.

وفي هذا الســـياق ،قـــال إبراهيم البردولي

وهـــو معلـــم ومنســـق نظـــام فصـــل فـــي

المعهـــدالدينـــياالبتدائـــيإنالمعلـــم

هـــو االداة والوســـيلة التـــي تغـــرس القيم

ا ل م ر ئ ي ـ لـ ـجة م ي ـ اـ ـل عط ل ب ـ ـب ـاةخ ت ـ ـ ـ ال فوالمبـــادئ في األجيـــال الناشـــئة؛ لتمكنهم
مســـتوياتهم،كمـــافعّ ـــلالمعلـــمالبوابـــة من مواجهـــة وإدارة أمور الحيـــاة بعزيمة

التعليميـــة وقـــام بتقديـــم كافـــة األنشـــطة

وإصـــرار ،حيث يعلـــب دورا مهما في بناء

الطالبيـــة ،ولـــم يوقـــف المعلـــم التواصـــل

شـــخصية الطالـــب ،وتزويـــده بالمهـــارات

لتقديم أي مســـاعدة للطالب على وســـائل

على المنافســـة والمواجهة في المستقبل،

مـــع طلبتـــه ،إذ تواجـــد على مدار الســـاعة

األكاديمية والحياتية كذلك ،ليصبح قادرا

التواصـــل الرقمـــي عبر البريـــد اإللكتروني

مؤكـــدا أن مملكـــة البحرين تولـــي التعليم

أو البوابـــة التعليميـــة أو منصـــة TEAMS

أولويـــةقصـــوى،فالشـــبابالبحرينـــي

في الحصة.

شـــعبالبحريـــنيســـموكثيـــرابصفاتـــه

والتفانـــي مـــن المـــدرس البحرينـــي أثنـــاء

التـــي أتاحت للطالب المشـــاركة والتفاعل

المتعلم هو مفتاح المستقبل المشرق.

التعليمـــي فـــي توظيـــف األدوات الرقمية

كمـــا أشـــارت المعلمة األولى أمـــل إلى دور

الفريـــدة ،فهـــو متعايش متســـامح منفتح

التربيـــة والتعليـــم فـــي تطويـــر المعلميـــن

وينمـــي روح المواطنـــة واالنتمـــاء فـــي

وقناعاتها الدينية بكل حرية وأمان،

والـــورش التدريبة التي تســـهم في تأهيل

وتطويرها ،فمهنة التعليم كالمســـرح الذي

فـــي مملكـــة البحريـــن باالهتمـــام الالفـــت

التصـــدي للجائحـــة ،حيـــث ســـارع الـــكادر

واألنشـــطةبأشـــكالوأســـاليبمبهـــرة المعلـــم المهـــم في حياة كل إنســـان ،حيث
ّ
المعلم في نشـــر األفكار الســـليمة،
ومتميـــزة ،وهـــذا يعكـــس اهتمـــام وزارة يســـاهم

بشـــكل مســـتمر ،من خالل تقديم البرامج

نفســـه ،ويســـاعده علـــى صقل شـــخصيته

الكـــوادر التعليمية في مجـــاالت مختلفة،

تتلقـــى منـــه المعرفـــة ،ونمـــو تلـــك المهنـــة

و أ ه م ه ـ ـ ـت او ظ ي ـ ـ ـ تفق ن ي ـ ـ ـا لةم ع ل و م ـ ـ ـ ا ت يعظم من دور اإلنسان.

واالتصـــال في التعليم من خالل مشـــروع

الملـــك حمد لمـــدارس المســـتقبل ،فثقافة

التعلم الرقمي مكنت القطاع التعليمي في

غرس القيم
للمعلـــم دور مهـــم ومحوري فـــي المجتمع،

البحرين من االســـتمرار ،حيث اســـتفادت

ففضائله الكبيرة هي حجر األساس القوي

الفوائد وبشكل بارز وملحوظ”.

يمكن االستغناء عن المعلم ،فهو خلف كل

من كل الخبـــرات الوطنية لتحقيق أفضل

الذي يزيد من متانـــة وازدهار الوطن ،فال

علـــى األديان والثقافـــات وعاش منذ زمن

بعيد مع أعراق متعددة تمارس معتقداتها
وأضـــافالبردولـــي:يحظـــىالتربـــوي

مـــن قبـــل القيادة ،حيـــث تســـعى لتكريمه
وتقديـــره فـــي كافـــة المناســـبات المتعلقة
بالتعليـــم ،وذلـــك يزيـــد مـــن رفعـــة مكانـــة

المعلـــم ،وعزيمته على إبراز دوره التربوي

والعلمي والثقافي ،لذلـــك أفتخر أن أكون
ً
معلمـــا وجـــزءا مـــن حيـــاة الطـــالب الذين

ســـيحققون في الغـــد أهدافا تعـــود بالنفع

على الوطن والمجتمع.
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خطة مرورية متكاملة لعام دراسي آمن
المنامة  -وزارة الداخلية

المروريـــة بـــاإلدارة العامـــة للمـــرور
المروريـــة للعـــودة للمـــدارس بشـــكل

معدالت انتشـــار فيروس كورونا ،وما يتطلبه

دراســـي آمن يشـــمل ســـامة الطاب

ذلك مـــن التقيد باإلجراءات االحترازية للحد

وانســـيابية حركـــة الطريـــق ألوليـــاء

مـــن انتشـــار الجائحـــة ،والتـــي أقرهـــا الفريق

أمورهـــم والســـواق ،إذ أعـــدت اإلدارة

الطبـــي ،وفـــي ضـــوء بيـــان إدارة األوقـــاف

البرامـــج والفعاليـــات الكفيلـــة برفـــع

الجعفريـــة والداعـــي إلى منـــع التجمعات في

كفـــاءة أداء شـــرطة المرور وشـــرطة

عادل الدوسري

المدارس باســـتخدام تقنيـــة االتصال

المـــرور وشـــرطة خدمـــة المجتمـــع

وسامة أبنائنا وبناتنا الطلبة”.

مناسبة ذكرى األربعين ،أكدت وزارة الداخلية،

وضعـــت خطـــة توزيـــع الدوريـــات

الطاب إلى بوابات المدارس والتأكد

المروريـــة

لتغطيـــة

أثناء فترة العـــودة للمدارس وأوقات

الـــذروة ،كما تم تشـــكيل لجنـــة ممثلة
مـــن اإلدارة العامـــة للمـــرور ووزارة
األشـــغال والبلديـــات والتخطيـــط

العمرانـــي ووزارة التربيـــة والتعليـــم
لمتابعـــة الوضـــع المـــروري بالقرب من

المدارس الحكومية والخاصة لضمان
سامة الطلبة.

ودعـــا الدوســـري إلـــى أهميـــة تعاون

أولياء األمور والســـائقين مع شـــرطة

وزارة الصحة ،إلى انتشـــار الفيروس وبشكل
ملحـــوظ بين االطفـــال والنســـاء وارتفاع في
عـــدد الوفيـــات ،ممـــا يقتضـــي االلتـــزام بعـــزم

وإصرار في إطار التعاطي المســـئول مع هذه
الظروف االستثنائية.

ســـيتم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة ،حيـــال

من يخالف ذلـــك ،حفاظا على الصحة العامة.

وإن المحافظة على ســـامة المجتمع ،واجب
وطنـــي ،تتطلبـــه المســـئولية االجتماعيـــة،

ويجب تفهـــم اإلجـــراءات والتدابير المعمول

وأعربـــت وزارة الداخلية ،عـــن تقديرها لروح

بهـــا وااللتزام بتطبيقها ،داعين هللا تعالى إلى

ومســـؤولو المآتم وإعانهم االلتزام بالتدابير

هللا البحرين وشعبها من كل سوء.

التعـــاون والمســـؤولية التـــي أبداهـــا رؤســـاء

رفع هذا الوباء وانحسار هذه الجائحة .حفظ

المروريـــة بالقـــرب مـــن المـــدارس

وأشار مدير إدارة العمليات والمراقبة

واإلشارات الضوئية وخطوط المشاة

ضـــرورة االلتزام بالتدابير الوقائية في إحياء

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي وعـــدم إقامـــة

مواكـــب عـــزاء فـــي محيـــط المآتـــم ،واحياء

وحـــراس المـــدارس لتنظيـــم الحركة
وااللتـــزام

التقاطعـــات

والوطنيـــة في هـــذه المرحلة وأن كل فرد في

التجمعـــات فـــي المنـــازل ،حيث تشـــير تقارير

المناســـبة عبـــر البـــث المباشـــر ،موضحين أنه

المجتمع له دور مسؤول يضطلع به في خفض

تدريجـــي ،تهـــدف إلـــى تحقيـــق عـــام

المروريـــة أن اإلدارة العامـــة للمـــرور

فـــي ضوء تأكيد مجلس الـــوزراء على أهمية

المناســـبة ،من خال تقنية البث المباشـــر عبر

الوقائيـــة ،مـــن خـــال منـــع أي تجمعـــات أو

تحلـــي الجميـــع بالمســـؤولية المجتمعيـــة

العقيـــد عـــادل الدوســـري أن “الخطـــة

عـــن بعد ،مـــن أجل الحفـــاظ على أمن

“الداخليــة” :يجــب االلتــزام بالبــث المباشــر ومنــع التجمعــات فــي المنــازل

المنامة  -وزارة الداخلية

صرح مدير إدارة العمليات والمراقبة

خدمـــة المجتمـــع وتدريـــب حـــراس

إجراءات ضد مخالفي التدابير الوقائية في “األربعين”

باألنظمـــة

والقواعـــد

المروريـــة والتأكـــد مـــن توصيـــل
من نزولهـــم من المركبـــات من الجهة
اآلمنـــة وعـــدم تعريضهـــم للحـــوادث

بالنـــزول المفاجـــئ فـــي الطريـــق ،مع

أهميـــة أمســـاك األطفـــال أثنـــاء عبور

الطريـــق وتوعيـــة األبنـــاء باســـتمرار

حول العبور اآلمن لخلق ثقافة لديهم

مآتم المحرق :التجمعات ممنوعة ولن نوزع األطعمة

بـــن هنـــدي يشـــيد بـــدور العبـــادة فـــي تعزيـــز الشـــعور بالمســـؤولية

المحرق  -محافظة المحرق

للحفاظ على ســـامتهم ،مشددًا على

أكـــد عـــدد مـــن ممثلـــي المآتـــم

عبور المشـــاة وبالقرب مـــن المدارس

أن الواجـــب األهـــم فـــي هـــذه الفتـــرة

عبـــور المشـــاة والتقيـــد بالعامـــات

مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ

ضرورة تخفيف الســـرعة فـــي أماكن

والحســـينيات بمحافظـــة المحـــرق

واالمتنـــاع عـــن التجـــاوز فـــي أماكن

الصحيـــة الحرجـــة تســـتلزم تقديـــم

المرورية التي تنظم حركة المركبات.

علـــى ســـامتهم ،مؤكديـــن وقوفهـــم

التـــام مـــع القـــرارات واإلجـــراءات

القبض على  4بينهم امرأة روجوا للمخدرات

المعززة لضمان صحة وسامة األفراد
واألسر واألهالي ،معربين عن تفهمهم
لمـــا تفرضـــه المصلحة الوطنيـــة العليا

والجهـــود الطبيـــة المقـــدرة للحـــد من

المنامة  -وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة

بهـــذا الشـــأن ،تـــم تكثيـــف عمليـــات

شـــرطة مكافحة المخـــدرات تمكنت

تحديـــد هويـــة المذكوريـــن والقبض

للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن
مـــن القبـــض علـــى أربعـــة أشـــخاص

بينهم امـــرأة ،تتـــراوح أعمارهم بين
 25و 33عاما ،إثـــر قيامهم بالترويج

للمـــواد المخدرة والتي تبلـــغ قيمتها

نحو  111ألف دينار.

وأوضـــح بأنه فـــور ورود المعلومات

البحث والتحري والتي أســـفرت عن
عليهم.

وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلى أنه

تـــم تحريـــز المضبوطـــات ،واتخـــاذ

اإلجراءات القانونية الازمة؛ تمهيدا

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

انتشار فيروس كورونا.

والوجبات.

وتـــم التأكيـــد أثنـــاء االجتمـــاع علـــى

جـــاء ذلـــك أثنـــاء اســـتقبال المحافظ

ال يوجـــد فـــي المآتـــم ســـوى الطاقـــم

المآتـــم بحضـــور نائـــب محافـــظ

 10أشخاص ،مع االلتزام بلبس الكمام

ومديـــر عام مديرية شـــرطة محافظة

الطاقـــم ،ومنـــع التجمعـــات خـــارج

أطبـــاء مجمـــع الســـلمانية الطبي نبيل

اقتصـــار مراســـم البـــث عن بعـــد ،وأن

ســـلمان بـــن هنـــدي عـــددا من رؤســـاء

اإلداري وطاقـــم البث بما ال يزيد على

محافظـــة المحـــرق عبـــدهللا الجيران،

وتـــرك مســـافة متريـــن بيـــن أعضـــاء

المحـــرق صالـــح الدوســـري ورئيـــس

المآتم منعا باتا وعدم توزيع األطعمة

العشيري وممثلي األوقاف الجعفرية،

إنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل األموال

تختـــص بجرائـــم الرشـــوة واالختـــالس واالســـتيالء علـــى المـــال العـــام

المنامة -بنا

والســـرعة ،وباألخـــص فيمـــا يتعلق برصد
وجمـــع األدلة وضبـــط وماحقـــة األموال

بتعديــل بعــض أحكام المرســوم بقانوند رقم ( )4لســنة  2001بشــأن حظــر ومكافحة
ً
قرارا بإنشــاء
غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب ،أصدر النائــب العام علــي البوعينين

والتحفظ عليها واستردادها.

ً
تنظيمـــا لعملها على
كمـــا يتضمـــن القـــرار

نيابــة الجرائــم الماليــة وغســل األمــوال ،يرأســها محــام عــام ويعاونه عــدد كاف من

نحـــو يحقـــق المتطلبـــات الناشـــئة عـــن

أعضاء النيابة العامة.

المعاييـــر الدوليـــة في مكافحـــة الجريمة،

وبموجب قرار إنشائها فإن نيابة الجرائم

عليهـــا في المرســـوم بقانون رقم  4لســـنة

ويشـــمل ذلـــك التنظيـــم إنشـــاء ســـجل

المنصـــوص عليها فـــي قانـــون العقوبات،

األموال أو مخالفة القرارات الصادرة بناء

فيـــه القضايـــا والقـــرارات المتعلقة بضبط

وفي عدد مـــن القوانين الجنائية الخاصة
والتشـــريعات الماليـــة والرقابيـــة ،والتـــي
تشـــمل جرائـــم الرشـــوة ،واالختـــاس،

واالســـتياء وتســـهيل االســـتياء علـــى

المال العام ،واإلضرار العمدي بالمال العام
بقصد التربح ،واإلضـــرار بإهمال ،والغدر،
واســـتغال الوظيفـــة أو النفوذ ،فضاً عن
جرائم غســـل األمـــوال ســـواء المنصوص

 2001بشـــأن حظـــر ومكافحـــة غســـل
عليـــه ،وكذلـــك الجرائـــم المتعلقـــة بالذمة

الكترونـــي خـــاص بتلـــك النيابـــة تـــدرج

النائب العام علي البوعينين

األموال موضوع الجرائم وبيان لطبيعتها

وتأتـــي أهميـــة إنشـــاء نيابـــة متخصصة

تتلقاهـــا النيابـــة العامـــة بشـــأنها ،خاصـــة

واألوامـــر الصـــادرة بالتحفـــظ عليهـــا

الماليـــة وغســـل األمـــوال مـــن الحاجـــة

وردت بمجموعـــة التشـــريعات الماليـــة

بموجب األوامر واألحكام النهائية ،فضا

النوعيـــة مـــن الجرائـــم ،والتفـــرغ التـــام

غســـل األمـــوال ،ومـــا يقتضيـــه التحقيـــق

وتوفير المعلومـــات للجهات المعنية ذات

المالية.

تعمل ضمن فريـــق البحرين بكوادرها

تعكس تكاتف وتعاون الجميع وتبين

الداخلية للحضـــور ،مؤكدا أن الوزارة

ونـــوه المحافظ إلـــى أن هذه الجائحة

الوطنية لتحقيق مبدأ الصحة والعامة

قوة النسيج البحريني المتماسك وما

واألمـــن واألمان للجميع با اســـتثناء،

يتميز به من شـــراكة مجتمعية عرفها

والتأكيد على دور المآتم ودور العبادة

المواطنـــون منذ قديـــم األزل في ظل

فـــي تعزيـــز الشـــعور بالمســـؤولية من

القيـــادة ،مؤكـــدا علـــى التعـــاون البناء

خـــال الوقفـــات الوطنية في مختلف

والملمـــوس بيـــن محافظـــة المحـــرق

الظـــروف والحفـــاظ علـــى المصلحـــة

وجميع المآتم بالمحافظة.

النعيمي :تخصص دقيق بالجرائم
محرر الشؤون المحلية

أعـــرب نائـــب رئيس لجنة الشـــؤون

التشـــريعية والقانونيـــة بمجلـــس
النـــواب النائـــب علـــي النعيمـــي عن

ً
تحقيقــا لمقتضيــات أحــكام المرســوم الملكــي بإصــدار القانون رقم ( )29لســنة 2020

المالية وغســـل األموال تختص بالجرائم

إذ نقـــل المحافـــظ تحيـــات وزيـــر

الوطنية والعامة.

وقيمتهـــا ومقدارهـــا بحســـب األحـــوال،

للتحقيـــق والتصـــرف في قضايـــا الجرائم

فـــي وجـــود اإلجـــراءات المتعـــددة التـــي

وادارتهـــا ،ومـــا تـــؤول إليـــه تلـــك األموال

إلـــى إيجـــاد التخصـــص الدقيق فـــي هذه

واالقتصاديـــة وقانـــون حظـــر ومكافحـــة

عـــن تولي هذه النيابة اعداد االحصائيات

للتحقيـــق والتصـــرف في الباغـــات التي

فـــي تلك النوعية من الجرائم من المواالة

الصلة.

خالص شـــكره وتقديـــره إلى النائب
العـــام علـــي البوعينيـــن علـــى قـــرار

إنشـــاء نيابـــة متخصصـــة للجرائـــم
ً
منوهـــا
الماليـــة وغســـل األمـــوال،

علي النعيمي

بأهميـــة القرار في إيجاد التخصص
الدقيـــق فـــي هـــذه النوعيـــة مـــن

الجرائـــم ،والتفـــرغ التـــام للتحقيق
والتصـــرف فـــي الباغـــات التـــي

تتلقاهـــا النيابـــة العامة بشـــأنها مما
ينعكـــس باإليجـــاب علـــى تحقيـــق

مبدأ العدالة الناجزة.

وأوضـــح النعيمـــي أن القـــرار يأتـــي
ً
وانســـجاما مـــع
كذلـــك اســـتجابة

المشـــروع بقانون الذي قدمه خال
دور االنعقـــاد األول مـــن الفصـــل

التشـــريعي الخامـــس والمتضمـــن

انشـــاء نيابـــة جرائـــم األمـــوال،
ً
مضيفـــا أن مملكـــة البحريـــن تحـــت
رايـــة عاهـــل الباد صاحـــب الجالة
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة
قطعـــت خطـــوات كبيرة فـــي العمل
التشـــريعي ومواكبـــة القوانيـــن بمـــا
يواكـــب المســـيرة الديمقراطيـــة
ويعـــزز المســـيرة التنمويـــة التـــي
تنتهجهـــا مملكـــة البحريـــن علـــى
مختلف األصعدة والمجاالت.

بيانات الخبر

طرح تخصصات متوافقة مع احتياجات سوق العمل
اليوم
التاريخ

المنامة  -الجامعة العربية المفتوحة

أكــد مديــر الجامعــة العربيــة المفتوحــة فرع مملكــة البحرين غــرم هللا الغامدي،

الخبر

اهتمام الجامعة بتوفير التعليم العالي المتميز ،حيث استطاعت أن تبرز وتتبوأ
مكانــة متميــزة فــي التعليــم العالــي وذلــك باعتمــاد برامجهــا مــن جهــات دوليــة

جهة النشر

ومحلية وتطبيقها للوائح التعليم العالي ،إضافة الى استخدام أحدث التقنيات
اإللكترونية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل البحرينية واإلقليمية.

الصفحة
وأضـــاف أن

الجامعـــة

بتخريـــج  2381طالبـــا وطالبـــة بدرجة

خطـــة

فـــي تطويـــر البرامـــج والتخصصـــات

وقـــال الغامـــدي إن الجامعـــة العربيـــة

اإلســـتراتيجية تعتمـــد على االســـتمرار

العدد

األكاديميـــة مـــن خال إجراء دراســـات

البكالوريوس وضمهم لسوق العمل.

المفتوحـــة تعتبـــر من أوائـــل الجامعات

التخصصـــات الجديدة
جـــدوى إلطاق
اإللكتروني
الرابط

التـــي اعتمدت التعليم الرقمي بالكامل،

اإلنجليزيـــة ،والتصميـــم الجرافيكـــي،

خـــال جائحـــة كورونـــا وذلـــك لوجـــود

كماجســـتير طـــرق تدريـــس اللغـــة
وماجســـتير إدارة األعمـــال ،حيـــث

ســـيتم تقديمها لمجلس التعليم العالي
للموافقة وذلك بعد اســـتيفاء الشـــروط
المطلوبـــة ،موضحـــا أن الجامعة قامت

ولـــم يجد طـــاب الجامعة أيـــة صعوبة
نظـــام التعليـــم عـــن بعد ،حيث يســـمح
نظامهـــا الجمـــع بيـــن النظـــام التقليـــدي

والتعليـــم الرقمـــي ،وهـــو مـــا يعـــرف

بالتعليم المدمج.

الجامعة العربية
المفتوحة تعلن
إمكان تقسيط
الرسوم الدراسية

التدريـــب لتأهيـــل الطـــاب بتنظيـــم

وخارجيـــا مـــع توفيـــر بيئـــة تعليميـــة

الطلبـــة بالمهـــارات التـــي يحتاجونهـــا

دراســـية فـــي تنـــاول الجميـــع ،إضافـــة

وعقـــد الـــدورات التدريبيـــة وتزويـــد
لانخـــراط في ســـوق العمـــل خصوصا
وأن تخصصـــات الجامعـــة تنســـجم مع
متطلبـــات ســـوق العمـــل ،منوهـــا إلـــى

البرامج الجديـــدة التي تعتزم الجامعة

وحول تشـــجيع ودعـــم الطلبة لارتقاء

طرحها ،وهي ماجســـتير إدارة األعمال

بالتحصيـــل العمـــل األكاديمـــي ،أشـــار

مـــن خـــال الشـــريك اإلســـتراتيجي

مديـــر الجامعـــة العربيـــة المفتوحة إلى

اهتمـــام الجامعة باالرتقـــاء بالتحصيل

غرم الله الغامدي

الجامعـــة البريطانية  ،ماجســـتير تعليم

عديـــدة منهـــا المحاضـــرات الصفيـــة

والدوليـــة ،والتـــي كان آخرها مشـــاركة

اإلســـتراتيجي الجامعـــة البريطانيـــة ،

العلمـــي ،والـــذي يتم من خـــال قنوات
المباشـــرة وكذلـــك نظـــام إدارة التعليم
الـــذي ّ
يمكـــن الطالـــب مـــن التواصل مع

أســـاتذته باإلضافـــة إلى التشـــجيع في
مجـــال اإلبـــداع واالبتـــكار مـــن خـــال

المشـــاركة فـــي المســـابقات المحليـــة

اللغـــة اإلنجليزيـــة مـــن خال الشـــريك

طلبـــة الجامعـــة فـــي مســـابقة البحرين

وبكالوريوس التصميم الجرافيكي.

وأكـــد الغامـــدي أن الجامعـــة وضعـــت

المنتســـبين والذيـــن ينـــوون االلتحـــاق

للبرمجة لطلبة الجامعات.

الخطـــط والبرامـــج الكفيلـــة بتهيئـــة

طلبتهـــا وذلـــك مـــن خـــال قيـــام مركز

وعـــن التســـهيات المقدمـــة لطلبتهـــا
بهـــا مســـتقبا ،فـــإن الجامعـــة تقـــدم

تعليما مستمرا وبرامج معتمدة داخليا

متميـــزة وأوقـــات تناســـبهم ورســـوم

إلى إمكان تقســـيط الرســـوم الدراسية

للطاب ذوي الحاجة.

وقـــال مدير الجامعة العربية المفتوحة
إن ميـــزة االختبـــارات فـــي الجامعـــة

العربيـــة المفتوحـــة إنها موحـــدة وتتم

في نفس األوقات ،حيث يتم اعتمادها
من رئيس المقرر ومن العميد المختص
ومـــن الممتحـــن الخارجـــي المختـــص،

وضمـــن جهودهـــا لتشـــجيع البحـــث
العلمـــي ،فـــإن لـــدى الجامعـــة مجلـــس

للبحث العلمي يجتمع بصورة مســـتمرة
ويتـــم تخصيـــص حوافـــز ماليـــة لـــكل

بحث يتم نشـــره بشـــرط أن يكون اسم

الجامعة موضحا عليه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رسالة سمو رئيس الوزراء في يوم الموئل العالمي ..رؤية قيادية لرخاء الشعوب
الرســـالة التـــي وجههـــا ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن

بـــدون شـــك وكمـــا أوضـــح ســـموه أن البنيـــة التنمويـــة القويـــة فـــي كل

بمناســـبة يوم الموئل العالمي الذي يقام هذا العام تحت شـــعار “اإلسكان

دولة الرفاهية ،واالســـتمرار في تســـجيل الخطوات الكبيرة في مختلف

ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعـــاه ،إلى العالم
للجميـــع :مســـتقبل حضـــري أفضـــل” علـــى رؤيـــة قياديـــة فـــي التنفيـــذ

وخصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بالمشـــاريع اإلســـكانية وخطط تنمويـــة تتعلق
بالتنميـــة والرخـــاء واألمن واالســـتقرار ،وكل ما يصب فـــي اتجاه تنمية

وتطوير المجتمعات ،فســـموه أيده هللا يمتلك نظرة متكاملة في عملية
التنميـــة الشـــاملة وتحقيـــق أهدافهـــا القريبـــة والبعيدة خدمـــة لألجيال

الحاضرة والقادمة.

يقـــول ســـموه أيـــده هللا (إن جائحـــة كورونا أثبتـــت أن البنيـــة التنموية

القويـــة فـــي كل المجـــاالت اإلســـكانية والصحية والتعليميـــة ،هي حجر
األســـاس في تعزيز قدرة الدول على مواجهـــة مختلف التحديات ،وإن
الحصول على الســـكن المالئم يشـــكل إحدى الركائز األساســـية لتحقيق
أمـــن واســـتقرار المجتمعـــات ،األمر الذي من شـــأنه أن يســـهم في تعزيز

مقومات سالم البشرية وتطورها).

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

المجـــاالت اإلســـكانية والصحيـــة والتعليمية ،هي الفيصل في اســـتمرار

المياديـــن ،حيـــث إن الدولـــة التي تتميـــز بالبنية التنمويـــة القوية تكون
قـــادرة علـــى التعامـــل مع كل تحديـــات الحيـــاة والمتغيـــرات ،والبحرين
وبفضـــل مـــن هللا وحكمة القيادة اســـتطاعت وبالرغم مـــن أزمة كورونا

للتواصل17111483 :

وتداعياتهـــا علـــى مختلف أوجه الحياة ،أن تســـتمر وبنجـــاح في تنفيذ
البرامج والخطط الوطنية للدور والهدف المنشـــود في التنمية الشاملة،

وضمان وأمن وسالمة المواطن.

» يقول سموه حفظه الله ورعاه عن الدور الطليعي لمملكة البحرين

ومقدرتها على تخطي التحديات (إن مملكة البحرين بقيادة جاللة الملك
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حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد ،حفظه الله ورعاه ،استطاعت أن

تواجه التحديات الراهنة بفضل صالبة البنية التحتية التي أنجزتها المملكة

11

على مدى سنوات في مختلف المجاالت ،والتي مازالت تتواصل في

ظل توجيهات جاللته بوتيرة متسارعة في مشروعات اإلسكان والتنمية

الحضرية والرعاية الصحية وغيرها).

د .طارق آل شيخان

tariq@cogir.org

سارقو التاريخ ...سرقة التطور والعلوم
عندمـــا احتـــل العثمانيـــون األمـــة العربيـــة عـــام  ،1517دمرت األمـــة العربية

اإلسالمية وحضارتها اإلنسانية وما قدمته للبشرية من علوم وفنون وتطور
في كل المجاالت ،من طب وفلك وأدب وفلســـفة وعمارة وزراعة ،وخســـرت

اإلنســـانية والبشـــرية هذه األمة العربية المســـلمة ودورها باستكمال التطور

العلمي بسبب العثمانيين وفلسفتهم ومخططهم ضد األمة العربية المسلمة.
فقـــد انتهـــج العثمانيـــون سياســـة أن ال يســـعى العـــرب المســـلمون ألي عمـــل

أو بحـــث أو تطـــور علمـــي ،والســـبب أن العثمانييـــن كانوا خليطا مـــن قوقاز
ومنغـــول وفـــرس وبقايا بلغـــار وأرمن ويونـــان وبيزنطيين ،ولـــم يكن لديهم

رابـــط ال عرقـــي وال رابط تحضر لكي يســـتفيدوا من علوم العرب المســـلمين

ويقوموا بتطويرها أو على األقل بتشجيع العلماء العرب الستكمال علومهم
اإلنســـانية ،فقد كانوا يشـــعرون بالنقص العرقي من العرب المســـلمين ،وكان
هدفهم إذالل العرب وجعلهم متخلفين لكي يكونوا مجرد سخرة وعبيد لهم،

وهذه ليســـت أبدا أخالق المســـلمين ،بل أخالق خليط شعوبي يضم رعاعا ال

يقيمون للعلم والتطور أدنى وزن.

لهذا سرق العثمانيون من األمة العربية المسلمة ومن اإلنسان العربي المسلم
اإلبـــداع والعلـــم والتطـــور ،وجعلـــوا األمـــة العربيـــة تعيـــش ســـنوات وعقودا

مـــن التراجـــع ،ال هـــم لها إال دفـــع الضرائب للصعلـــوك العثمانـــي حفيد الرعاع

والســـوقة وخدمة العثمانيين والبحث عن قوت يومهم .واألمر نفســـه طبقه
هؤالء الرعاع مع كل بلد يحتلونه ،حتى مع أوروبا الشـــرقية التي تضم اآلن

بلغاريا واليونان ومقدونيا ويوغوســـالفيا السابقة ،ففي الوقت الذي يتطور
فيـــه كل بلـــد يفتحه العرب المســـلمون ســـواء في فارس أو آســـيا الوســـطى

وأفريقيا ،وتنتشـــر فيه العلوم وينعم شـــعبه بالتطور العلمي ،منع العثمانيون
أي تطـــور ألوروبـــا الشـــرقية طيلة فتـــرة احتاللهم لها ،هذا فـــي الوقت الذي

hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

شـــهدت فيه أوروبا الغربية التطور وعصـــر النهضة والثورة الصناعية ،كونها

لم تقع تحت احتالل الصعاليك والرعاع وقطاع الطرق العثمانيين.

» لقد سرق العثمانيون من العرب ومن كل البلدان التطور والعلم والحضارة
اإلنسانية .وللسرقات بقية.

سبعة أوبئة وكورونا في  117عاما والتحليل السواتي لعشرة أشهر ()1
المقـــاالن الســـابقان وثقا األوبئة الســـبعة وكورونا بمملكـــة البحرين في (- 1903

 - )2020الطاعون ( ،)1903الكوليرا ( ،)1904األنفلونزا األسبانية ( ،)1918المالريا
( ،)1937الجدري ( ،)1939األنفلونزا اآلسيوية ( ،)1957انفلونزا الخنازير (.)2009

إعـــالن العالـــم لحاالت إصابة بـــه بنهايـــة ( )2019وبداية ( ،)2020فنـــرى المملكة
فـــي ( )2020 - 1 – 22تعـــد العـــدة للمواجهـــة قبـــل تســـجيل أول إصابـــة في (24
ً
جوا،
–  )2020 - 2مـــع إعـــالن وزارة الصحـــة إجراءات فورية لفحـــص القادمين

مقالنا اليوم والالحق له نحلل كورونا ( ،)2020لألشـــهر (يناير  -أكتوبر) ،بطريقة

وتفعيـــل المركز الوطني لمواجهة الكوارث لتفادي انتقال الوباء ،ومبادرة ســـمو

األوبئة الســـبعة ،لـــم تظهر نقاط قوة ،إال دعم الجهات الرســـمية ،وتوثيق جهات

اجتماع للمستشفيات وفريق عمل “الوبائيات” ،وتوفير المجلس األعلى للصحة

غيـــاب الوعـــي والتوعية بخطورتها ،والفرص وما أندرهـــا ،ومنها التعلم بطريقة

ســـاعات بالســـلمانية ،وفحص  39حالة ،كانـــت نتائجهم ســـليمة ،وانعقاد اللجنة

الطاعـــون خمـــس مرات في ( ،)1920 - 1903وحدوث األنفلونزا بأنواعها الثالثة

فرق الطوارئ بالمستشفيات والمنافذ وتجهيزها ،وخطط التعامل ،واإلجراءات

الســـوات  ،SWOTمتناولين نقاط القوة ومواطـــن الضعف والفرص والتحديات
ً
ً
خصوصا.
عموما ،وكورونا
لألوبئة السبعة

ولـــي العهـــد بمضاعفة الجهـــود التخاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة وتكثيف مراقبة
ً
الحقـــا ،وعقد
المـــرض والتوجيـــه بتوفيـــر أجهـــزة الفحـــص المبكـــر ،واســـتالمها

أجنبيـــة كاإلرســـالية األميركيـــة لهـــا ،ومواطـــن الضعف ومـــا أكثرها ،لعـــل أهمها

في فبراير أماكن العالج والعزل للمشـــخصين ،وبدء عزل حاالت مشـــتبه بها لـ 6

التجربـــة والخطـــأ فـــي عالجها ،أمـــا التحديات ونتائجهـــا فغالبة ،كتكـــرار ظهور

التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد أسبوعيا لمتابعة “إجراءات كورونا” ،وتعيين

 -األســـبانية واآلســـيوية والخنازير -وصعوبة الســـيطرة على الكوليرا والمالريا

االحترازية للمرض.

والجـــدري وغياب الكوادر الطبية الوطنية ،ومحدودية اإلمكانيات اللوجســـتية
واألجهزة بالرغم من المحاوالت التي بذلت من قبل الحكومة.

أمـــا مربـــع التحليل الســـواتي لكورونـــا ،فواضح المعالم .ســـنتناول اليـــوم نقاط
القوة لألشـــهر العشـــرة األولى للوبـــاء (يناير  -أكتوبر) ومواطـــن الضعف ،الفرص
ً
الحقـــا .أما نقاط القـــوة فكثيرة ،كانطالق الخطـــوات اإلعدادية مع
والتحديـــات

» في  ،2020 - 2 - 21اإلعالن عن  55حالة اشتباه ،وتسجيل أول إصابة كورونا بعد 4
أيام ،وإغالق المدارس والروضات ،وتعليق الرحالت مع دبي والشارقة وعدة دول،

وتعليق الدراسة ألسبوعين ،ووقف ديوان الخدمة المدنية بصمة الدخول والخروج

لموظفي الحكومة ،ودعوة المواطنين القادمين من الخارج لالتصال برقم 444
لفحص كورونا .وللموضوع تكملة.

اليوم

الخبر

المعلم العالمي
يوم ُ
احتفلت دول العالم في الخامس من أكتوبر بيوم المعلم العالمي ،وقد اســـتقت
مـــن المعلميـــن فضائل التربية وســـمو األخـــالق والرفعة الوطنيـــة واإليمان بكل

معاني الحياة ،ويتوافق هذا االحتفال مع ذكرى توقيع االتفاق بين اليونيســـكو

ومنظمـــة العمل الدولية من أجل “االعتراف بحقوق المعلمين المادية والمعنوية
وتعديل أوضاعهم”.

وأكثـــر مـــا يتطلبـــه االحتفـــاء بالمعلميـــن هـــو تقديرهـــم واالعتـــزاز بمكانتهـــم

واالهتمـــام بأوضاعهـــم الوظيفية والحقوقية بما يتناســـب مـــع دورهم التربوي
وأدائهـــم التعليمـــي ،والعمـــل علـــى إعدادهـــم وصقـــل مهنتهـــم بالتدريـــب الجاد

بيانات الخبر
التاريخ

عبدعلي الغسرة

التقني واإللكتروني بما يتناسب مع تكنولوجيا التعليم وتطور أساليبه ،وإمداد
المـــدارس بالموارد البشـــرية الوطنية وتحســـين بيئة التعلـــم والتربية والتعليم

فيهـــا ،والعمل على تحقيق األهداف الوطنيـــة والمجتمعية للتربية والتعليم بما
يتناغم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتعليم لألعوام
2015م ـــــ 2030م وهو (ضمان التعليم الجيد المُ نصف والشـــامل للجميع وتعزيز
فـــرص التعلـــم مدى الحيـــاة للجميـــع) ،وذلك من أجل رفـــع اإلنجـــازات التربوية

د .حورية الديري

أكلت السمكة حتى رأسها

قالـــت وبصـــوت جميـــل “حتى حتحتت قلبـــي ..حتى لم أجد مكا ًنا أضـــع فيه حتى”،

جهة النشر

رأســـها..
قالتهـــا حينما أرادت تفســـير ما تفعلـــه كلمة “حتى” كما يقول العلماء “حتى ُ
رأســـها ..حتى ِ
رأســـها” ،ومـــن حتى تقولبت لـــدي الذكريات واســـتحضرت هذا
حتى َ

الصفحة

الكالم الجميل الذي ألقته يومً ا معلمة اللغة العربية في أحد دروس القواعد النحوية
أذني وجعلنـــي أنهض لكتابة ما
بالمرحلـــة الثانويـــة ،تذكـــرت حينها إيقاعً ـــا غري ًبا هز
ّ

العدد

قالـــت في أعلى صفحة الكتاب ،ذلك المكان الذي كنت أخصصه دائمً ا لتدوين بعض
الكوتات المهمة بالنسبة لي ،لكنني لم أكن أعلم حينها أنني قد أستخدم تلك العبارة
اليوم بعد مضي قدر ليس قليالً من الســـنوات ،ليس الغريب في أنني تذكرت القول

الرابط اإللكتروني

ونجحت في اختبار الذاكرة ،لكن الغرابة فيما قاله الفراء“ :أموت وفي نفسي شيء
من حتّى؛ ألنها تخفض وترفع وتنصب” (وفيات األعيان.)180 :6 ،
وهذا يجعلنا نقف قليالً ونتأمل في وقع الكلمات علينا وتأثيرها الحســـي ،خصوصا
إن صـــدرت ممـــن يمتلكون مكا ًنا وتقديرًا في نفوســـنا ،فكما أننـــي مازلت أتذكر ذلك

الكالم الجميل لما فعلته كلمة “حتى” ورنينها في نفسي ،ففي المقابل نسيت الكثير

مما ســـمعت في الماضي وحتى مؤخرًا من كالم غير ذي قيمة من أصحابه وال وزن

في إيقاعه .أال ترون معي أن هذا الربط الذي يستحق التأمل هو حكمة ربانية؟! فما
نمتلك من قدرات هائلة في ترتيب األولويات السمعية هو ما يجعلنا ُنظهر تأثيراتها

السلوكية التي ترتسم معها تعبيراتنا الجسدية .وهنا نريد أن نتمعن في ذلك الحس
اإليقاعي في النطق حيث نقع تحت تأثير إيقاع فني من الكلمات ،ما يجعلنا نتغانم
ً
صوتا ألنه حتمً ا يؤدي إلى
معها بالســـمع والتأثر ،ونبتعد كل البعد عن األخذ بأعالها
ازدحـــام ووشوشـــة مزعجة تؤثر على انســـجام اللحـــن والتعبير ،فتصرفنـــا عن أكبر

نعمـــة مـــن نعم هللا علينا فيمـــا نمتلك من قدرات تجعلنا نعيـــش الطرب الرائع والذي

ستكون نتائجه أفضل األلحان نرسلها كما نستقبلها.

» من هنا أستغرب ممن يتجاهلون هذه اإلمكانيات أو حتى ال يدركونها أصالً ،ال

لشيء فيها سوى سيطرة األعلى صوتًا منها ،غير مدركين أهمية األطرب لحنًا

فيها ،واآلن حتى نرجع إلى عنوان هذا المقال ،هل فكرتم يومً ا في السبب الذي
يجعلنا غالبًا نبدأ بأكل جسم السمكة ونكافئ أنفسنا برأسها حتى لحظات
النهاية؟.

والتعليميـــة والنظـــر فـــي الطـــرق التي تكفـــل مواجهـــة التحديات لتعزيـــز مهنة

التعليم وتطويرها ،وســـيكون موضوع احتفال 2020م باليوم العالمي للمعلمين

بعنوان (المعلمون :القيادة في أوقات األزمات ووضع تصور جديد للمستقبل).
تتوافق هذه االحتفالية مع وجود جائحة الكوفيد لتضيف عب ًئا آخر ومسؤولية
وقت
أكبـــر على المنظومة التعليمية ،وهي مســـؤولية تتطلب جهدًا أكثر من أي
ٍ

مضـــى ،كمـــا تتطلب تضافـــر جهـــود وزارة التربيـــة والتعليم والهيئـــات اإلدارية

والتعليمية والمؤسســـات الرســـمية والمجتمعية لحماية الحـــق التعليمي للطلبة
وثانيـــا االلتزام بنظم التعليم
فـــي ظل هذه الظروف الجديدة االســـتثنائية أوال،
ً

اإللكترونية الجديدة .إن شعار هذا العام يتعلق بأهمية المعلمين والمعلمات وما
حققـــوه من إســـهامات رائدة في المجـــال التربوي والتعليمي فـــي مجال توفير

التعلـــم عن بُعد من خالل الشـــبكات اإللكترونية والتواصـــل االجتماعي ألبنائهم
الطلبـــة من أجل ضمان وســـ ّد الثغرات التعليمية للذين لـــن يذهبوا للمدارس ،ما

يؤكـــد قـــدرة المعلميـــن والمعلمات على العمـــل التربوي التعليمي التقني ورســـم

مالمح مستقبل التعليم ومهنة التعليم.

» باقة ورد عطرة لحملة رسالة العلم ،وتقدير مُ بجل لدورهم اإليجابي الفاعل
في المجتمع ،فالمجتمعات من شرقية وغربية بُنيت على سواعدهم
وزانت الحضارات بفكرهم وتقدمت الدول وازدهرت بفضلهم ،وكل عام
وجميعنا بخير.
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